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П Р О Т О К О Л № 1/25.01.2016 г. 

 

за отваряне на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на въздействието на проект 

«Изграждане на капацитет» по програма BG 06” Деца и младежи в риск” финансиран от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014” 

 

В изпълнение на Заповед № ФМ-02/18.01.2016 г. на директора на Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, комисия в 

състав: 

 

Председател: 1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен юрист; 

 

Членове:  

 

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист 

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – експерт по проекта 

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - финансов консултант по проекта 

 

се събра на 18.01.2016 година (понеделник), от 11.00 часа, в Заседателната зала, намираща се 

в сградата на ЦОИДУЕМ, гр. София, бул. “Г. Димитров“ № 52А и започна работа в пълен 

състав.  

 

І. Обща информация 

 

Председателят на комисията прие от деловодителя на ЦОИДУЕМ регистър на подадените 

оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

оценка на въздействието на проект «Изграждане на капацитет» по програма BG 06” Деца и 

младежи в риск” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009 – 2014”. 

 

В определения в обявлението на обществената поръчка час, на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП 

при отваряне на постъпилите оферти присъстваха следните упълномощени представители на 

участниците в процедурата: 

1. Невяна Първанова – Упълномощен представител на „Маркет линкс“ ООД. 

2. Ивета Алексиева – Упълномощен представител на „Естат“ ООД. 

3. Ася Павлова – Упълномощен представител на „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД. 

4. Евелина Славкова – Упълномощен представител на Обединение „Галъп Риджън 

Рисърч“. 
5. Стефка Широканска - Упълномощен представител на „Агенция стратегма“ ООД. 
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На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП и при спазване на установения режим за достъп до 

сградата на ЦОИДУЕМ при отваряне на постъпилите оферти присъства лице попадащо в 

категорията „други“ по смисъла на чл. 68, ал. 3 изречение второ от ЗОП – Иво Баев. 

 

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна 

членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение:  

С Решение № ФМ-11 от 11.12.2015 г., е открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на ЗОП, а именно открита процедура с предмет: „Извършване на оценка на 

въздействието на проект «Изграждане на капацитет» по програма BG 06” Деца и младежи в 

риск” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009 – 2014”, 

Издадена е заповед на Възложителя с № ФМ-02/18.01.2016 г. назначаване на комисия, която 

да отвори, разгледа, оцени и класира, по реда на тяхното постъпване, подадените оферти за 

участие в процедурата.  

Председателят на комисията констатира, че видно от регистъра на участниците, подали 

оферта, има входирани в срока посочен в раздел ІV.3.4) от обявлението на поръчката 9 бр. 

/девет/ оферти. Председателят на комисията представи поименно офертите за участие в 

процедурата, постъпили в деловодството по реда на входирането им, както следва: 

 

1. „Маркет линкс“ ООД с вх. № ФМ 22-08/14.01.2016 г.; 

 

2. ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на 

въздействието“ с вх. № ФМ 22-09/15.01.2016 г.; 

 

3. „Ди Джи Консулт“ ЕООД с вх. № ФМ 22-10/15.01.2016 г.; 

 

4. „Бургаски свободен университет“ с вх. № ФМ 22-11/15.01.2016 г.; 

 

5. „Естат“ ООД с вх. № ФМ 22-12/15.01.2016 г.; 

 

6. „Електра-Консулт“ ЕООД с вх. № ФМ 22-13/15.01.2016 г.; 

 

7. „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД с вх. № ФМ 22-14/15.01.2016 г.; 

 

8. Обединение „Галъп Риджън Рисърч“ с вх. № ФМ 22-15/15.01.2016 г.; 

 

9. „Агенция стратегма“ ООД с вх. № ФМ 22-16/15.01.2016 г.; 

 

Членовете на комисията подписаха декларации за безпристрастност и липса на свързаност с 

участниците, както и липса на материален и частен интерес, в съответствие с изискванията 

на чл. 35 от ЗОП. 

 

ІІ. Резултати от работата на комисията 

 

Отваряне на офертите 
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Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и провери за 

наличието на три отделни, запечатани, непрозрачни плика със съответните надписи.  

Комисията отвори офертата на участника „Маркет линкс“ ООД и констатира наличието на 

три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове подписаха 

плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на „Екорис Саут 

Ийст Юроп“ ЕООД. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника и трима членове на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в него. Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката” бяха подписани и от представителя на „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД. 

След това комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор” на участника, оповести 

документите и информацията, които съдържа и провери съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и 

Региостат ЕООД за оценка на въздействието“ и констатира наличието на три отделни 

запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове подписаха плик № 3 

„Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на „Агенция стратегма“ ООД. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника и 

трима членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” бяха 

подписани и от представителя на „Агенция стратегма“ ООД. След това комисията отвори 

плик № 1 „Документи за подбор” на участника, оповести документите и информацията, 

които съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника „Ди Джи Консулт“ ЕООД и констатира 

наличието на три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове 

подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на „Естат“ 

ООД. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника 

и трима членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” бяха 

подписани и от представителя на „Естат“ ООД. След това комисията отвори плик № 1 

„Документи за подбор” на участника, оповести документите и информацията, които съдържа 

и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника „Бургаски свободен университет“ и констатира 

наличието на три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове 

подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на 

„Маркет линкс“ ООД. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника и трима членове на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в него. Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката” бяха подписани и от представителя на „Маркет линкс“ ООД. След това 

комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор” на участника, оповести документите и 

информацията, които съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника „Естат“ ООД и констатира наличието на три 

отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове подписаха плик № 

3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на Обединение „Галъп 

Риджън Рисърч“. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
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на участника и трима членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в 

него. Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

бяха подписани и от представителя на Обединение „Галъп Риджън Рисърч“. След това 

комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор” на участника, оповести документите и 

информацията, които съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника „Електра-Консулт“ ЕООД и констатира 

наличието на три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове 

подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на 

„Агенция стратегма“ ООД. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника и трима членове на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в него. Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката” бяха подписани и от представителя на „Агенция стратегма“ ООД. След това 

комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор” на участника, оповести документите и 

информацията, които съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД и констатира 

наличието на три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове 

подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на „Естат“ 

ООД. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника 

и трима членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” бяха 

подписани и от представителя на „Естат“ ООД. След това комисията отвори плик № 1 

„Документи за подбор” на участника, оповести документите и информацията, които съдържа 

и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника Обединение „Галъп Риджън Рисърч“ и 

констатира наличието на три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима 

нейни членове подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от 

представителя на „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД. Комисията отвори плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника и трима членове на комисията 

подписаха всички документи, съдържащи се в него. Документите съдържащи се в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” бяха подписани и от представителя на „Екорис 

Саут Ийст Юроп“ ЕООД. След това комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор” на 

участника, оповести документите и информацията, които съдържа и провери съответствието 

им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Комисията отвори офертата на участника „Агенция стратегма“ ООД и констатира 

наличието на три отделни запечатани и непрозрачни плика, след което трима нейни членове 

подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 3 се подписа и от представителя на 

„Маркет линкс“ ООД. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника и трима членове на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в него. Документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката” бяха подписани и от представителя на „Маркет линкс“ ООД. След това 

комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор” на участника, оповести документите и 

информацията, които съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 

от ЗОП. 
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Комисията не установи различия при проверката на съответствието на поставените в пликове 

№ 1 документи със списъците по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

Така комисията поетапно и по реда на постъпване на офертите извърши действията по чл. 68, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.  

 

С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Заседанието продължи при затворени врати. 

 

III. Комисията в пълен състав, продължи своята работа в закрито заседание, като прегледа 

документите, съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, както и с другите 

изисквания на процедурата.  

 

От извършената проверка комисията констатира, следното: 

 

1. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №1 „Маркет линкс“ ООД 

 

Комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка; 

 

2. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №2 ДЗЗД „Консорциум Делойт 

Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“ 

 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и констатира 

следните нередности: 

 

 Възложителят, в т. 3.2.2. „Изисквания към екипа” от одобрената документация 

за участие е изискал: 

„Участникът доказва образованието, квалификацията и опита на експертите с 

представяне на детайлна Справка-декларация по Образец, придружена от автобиографии 

по образец”. 

Съгласно посоченото в одобрената документация за участие „Представените образци в 

документацията за участие са задължителни за участниците, с изключение на образците 

на банковите гаранции.” 

 

Вследствие на извършена проверка на представените документи в Плик № 1 – „Документи за 

подбор“, комисията установи, че в офертата на участник ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит 

ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието” не са представени Автобиографии по 

Образец № 8 на екипа от ключови експерти предложен от участника за изпълнение на 

поръчката. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в срок 5 (пет) работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол участникът ДЗЗД 
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„Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието” следва 

да представи в ЦОИДУЕМ, (гр. София, бул. “Г. Димитров“ № 52А) следните 

документи: 

 

- Попълнени и подписани Автобиографии по Образец № 8 от екипа ключови експерти 

предложен от участника за изпълнение на поръчката. 

 

3. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №3 „Ди Джи Консулт“ ЕООД 

 

Комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка; 

 

4. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №4 „Бургаски свободен 

университет“ 

 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и констатира 

следните нередности: 

 

 Възложителят, в т. 3.4.1. Съдържание на плик Плик № 1 - „Документи за подбор” 

от одобрената документация за участие е изискал към офертата да бъде представен: 

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

 

Участникът е представил изискания Списък на документите, съдържащи се в офертата, без 

положен подпис. 

 

 Възложителят, в т. 3.2.1. от одобрената документация за участие е изискал към 

офертата да бъде представен: 

 „Сертификат за интегрирана система за управление на качеството съгласно 

международни стандарти ISO 9001:2008 (или еквивалент) за която има издадени 

международно валидни сертификати, в който в предмета на дейност са включени 

консултантски услуги в сферата на проектното управление.” 

Съгласно посоченото в одобрената документация за участие „Офертата и документите в 

нея следва да бъдат представени на български език. Документите по чл. 56, ал.1, т. 5 от 

ЗОП, които са представени на чужд език се представят и в превод”. 

 

Вследствие на извършена проверка на представените документи в Плик № 1 – „Документи за 

подбор“, комисията установи, че в офертата на участник „Бургаски свободен университет” е 

представен сертификат за интегрирана система за управление на качеството съгласно 

международни стандарти ISO 9001:2008, на английски език, като същият не е представен и в 

превод, съгласно указанията от документацията за участие. 

 

 Възложителят, в т. 3.2.3. от одобрената документация за участие е изискал: 

„Участникът да е изпълнил през последните 3 години в зависимост от датата на 

учредяване успешно поне две услуги за дейности, сходни с настоящото задание. Сходни 

дейности са: консултантски услуги в сферата на изготвяне и разработване на проучвания, 
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стратегии, анализи, оценки, проектни и планови документи. Това обстоятелство се 

доказва с представяне на списък с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършена услуга, съгласно посоченото в чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 

 

Видно от представените документи в офертата на участника, липсват доказателства за 

изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко  

две услуги за дейности, сходни със заданието на поръчката. Комисията единодушно 

констатира, че представените в офертата на участника копия на договори не удостоверяват 

изпълнението на посоченото изискване. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в срок 5 (пет) работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол участникът Бургаски 

свободен университет следва да представи в ЦОИДУЕМ, (гр. София, бул. “Г. 

Димитров“ № 52А) следните документи: 

 

- Подписан от представляващия участника списък на документите, съдържащи се в офертата. 

- Сертификат за интегрирана система за управление на качеството съгласно международни 

стандарти ISO 9001:2008 в превод на български език. 

- Доказателства за изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на 

офертата, най-малко две услуги за дейности, сходни със заданието на поръчката. Сходни 

дейности са: консултантски услуги в сферата на изготвяне и разработване на проучвания, 

стратегии, анализи, оценки, проектни и планови документи. Доказателствата за извършените 

услуги се представят под формата на Заверени от участника копия на 

удостоверения/еквивалентни документи, издадени от получателя на услугата или от 

компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация 

за услугите. В случай, че участникът представи доказателства за изпълнени услуги сходни с 

горепосочените, които не са включени в списъка по Образец № 11, то следва да представи 

нов списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги 

(образец № 11 от одобрената документация за участие). 

 

5. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №5 „Естат“ ООД 

 

Комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка; 

 

6. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №6 „Електра-Консулт“ ЕООД 

 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и констатира 

следните нередности: 

 

 Възложителят, в т. 3.2.2. „Изисквания към екипа” от одобрената документация 

за участие е изискал: 

„Участникът доказва образованието, квалификацията и опита на експертите с 

представяне на детайлна Справка-декларация по Образец, придружена от автобиографии 

по образец”. 

http://coiduem.mon.bg/
mailto:coiduem@mon.bg


 

 

Финансов механизъм на европейското икономическо 

пространство – 2014 Програма BG 06 – “Деца и младежи в риск“ 

(България) 

 
 

 

ДО3 – 86/04.03.2014 г Предефиниран проект Компонент 3 

„Изграждане на капацитет“  

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр. София 1797, 
бул. "Г.Димитров" 52 A, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail: coiduem@mon.bg  

 

8 

Съгласно посоченото в одобрената документация за участие „Представените образци в 

документацията за участие са задължителни за участниците, с изключение на образците 

на банковите гаранции.” 

 

Вследствие на извършена проверка на представените документи в Плик № 1 – „Документи за 

подбор“, комисията установи, че в офертата на участник „Електра-Консулт” ЕООД не са 

представени Автобиографии по Образец № 8 на екипа от ключови експерти предложен от 

участника за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че в представената от 

участника Справка-декларация по Образец № 7, в колона „Специфичен професионален опит 

по изискванията на възложителя”, липсва описание на изпълнените услуги от 

предложените ключови експерти. Предвид на изложеното, от представения документ 

(Справка-декларация по Образец № 7) за комисията е невъзможно да прецени дали 

предложеният екип от експерти на „Електра-Консулт” ЕООД отговаря на изискванията на 

възложителя в частта „специфичен професионален опит”.   

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в срок 5 (пет) работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол участникът „Електра 

Консулт” ЕООД следва да представи в ЦОИДУЕМ, (гр. София, бул. “Г. Димитров“ № 

52А) следните документи: 

 

- Коригирана Справка-декларация по Образец № 7, съдържаща описание на изпълнените 

услуги от предложените ключови експерти в съответствие с изискванията на възложителя за 

„специфичен професионален опит”.   

- Попълнени и подписани Автобиографии по Образец № 8 от екипа ключови експерти 

предложен от участника за изпълнение на поръчката. 

 

7. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №7 „Екорис Саут Ийст Юроп“ 

ЕООД 

 

Комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка; 

 

8. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №8 Обединение „Галъп Риджън 

Рисърч“ 

 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и констатира 

следните нередности: 

 

 Възложителят, в т. 3.4.1. Съдържание на плик Плик № 1 - „Документи за подбор” 

от одобрената документация за участие е изискал към офертата да бъде представен: 

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

 

Участникът е представил изискания Списък на документите, съдържащи се в офертата, без 

положен подпис. 
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 Възложителят, в т. 3.2.2. „Изисквания към екипа” от одобрената документация 

за участие е изискал: 

„Участникът доказва образованието, квалификацията и опита на експертите с 

представяне на детайлна Справка-декларация по Образец, придружена от автобиографии 

по образец”. Участникът доказва възможността да ползва посочените експерти с 

подписана от тях декларация за съгласие за участие като експерт. 

 

Вследствие на извършена проверка на представените документи в Плик № 1 – „Документи за 

подбор“, комисията установи, че в офертата на участник Обединение „Галъп Риджън 

Рисърч“ не са представени „Декларации или друг документ, в който експертите заявяват 

предварително съгласие да бъдат на разположение при изпълнение на предмета на 

поръчката, ако участникът бъде избран за изпълнител” за екипа от ключови експерти 

предложен от участника за изпълнение на поръчката. 

 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в срок 5 (пет) работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол участникът Обединение 

„Галъп Риджън Рисърч“ следва да представи в ЦОИДУЕМ, (гр. София, бул. “Г. 

Димитров“ № 52А) следните документи: 

 

- Подписан от представляващия участника списък на документите, съдържащи се в офертата. 

- Попълнени и подписани „Декларации или друг документ, в който експертите заявяват 

предварително съгласие да бъдат на разположение при изпълнение на предмета на 

поръчката, ако участникът бъде избран за изпълнител” от екипа ключови експерти 

предложен от участника за изпълнение на поръчката. 

 

9. Относно констатациите по Плик №1 на Участник №9 „Агенция стратегма“ ООД 

 

Комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка; 

 

 

Всички документи представени от участниците, на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от 

ЗОП следва да са представени във вид, съгласно изискванията на възложителя 

съдържащи се в документацията за участие в процедурата. Когато е установена липса 

на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, участникът може в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени 

представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 

поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол 

№1 за отваряне и разглеждане на документите в Плик №1 за съответствие с критериите за 

подбор поставени от Възложителя, подадени за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на въздействието на проект 
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«Изграждане на капацитет» по програма BG 06” Деца и младежи в риск” финансиран от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014”, на 

25.01.2016 г., за което бяха проведени четири заседания на комисията. 

 

Всички заседания на комисията се осъществиха в присъствието на представители на 

Програмния оператор на Програма BG 06 – „Деца и младежи в риск”. 

 

Заседанията на комисията се проведоха за времето както следва: 

1. 18.01.2016 г. – от 11:00 ч. до 13:00 ч.; 

2. 20.01.2016 г. – от 12:00 ч. до 14:00 ч.;  

3. 21.01.2016 г. – от 13:00 ч. до 14:00 ч.; 

4. 25.01.2015 г. – от 12:00 ч. до 13:00 ч.; 

    

Комисия в състав: 

 

Председател: 1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен 

юрист………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

 

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - главен експерт в ЦОИДУЕМ………/п/……… 

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист………/п/……… Заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – експерт по проекта………/п/……… Заличено на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – финансов консултант по проекта………/п/……… 

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

Този протокол съдържа 10 /десет/ страници. 

 

Дата на съставяне на протокола: 25.01.2016 г. 
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