ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 3
Днес 25.08.2020 г. в 09:00 часа, в заседателна зала, в сградата на Община Велико
Търново, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена
със Заповед № РД 22-638/12.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез
публично състезание с предмет: „Предоставяне
на Община Велико Търново на
услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки
в главната и широкообхватната
мрежа на път /ТЕЙ-Т/, чрез общи мерки в
трансграничния регион" („ВеИег соппесЬед весопс/агу апд ЬегИагу пос/ез 1о ТЕИ-Т
соге апд сотргеЬеп51Уе пеЬу/огк СЬгоидЬ]от{ СВС теавигез"), с проектен код КОВС383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България
2014-2020
г.",
открита с Решение РД 24 - 46 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново,
публикувано на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под Ю
966655, с публикувано обявление с Ю 966657 на дата 19.03.2020 г. в Регистъра на
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0023, изменена с
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД
24-55 от 09.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново с Ю 971782, с адрес на
профила
на
купувача
на
Община
Велико
Търново:
Ьир$: / /уауу/. уеНкоЕагпоуо.Ьд/Ьд/ргоШ-па-кириуасЬа/789.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева - Директор на Дирекция „Проекти програми" в Община
Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти програми" в Община Велико
Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в
Община Велико Търново.
3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в
Община Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложни писма от 02.07.2020 г.
комисията изпрати по куриер на всички участници в процедурата протокол № 2 от
01.07.2020 г. от работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила
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Този документ е създаден е рамките на Проект ,, По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ВеИег соппес1ес1 зесопйагу ап<1 1егйагу пойе$ Ю ТЕИ-Тсоге апс1 сотргеНепзгуе пеимогк
!Игои%к]оМ СВС теахигез"), Проектен код: КОВС - 383. е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България " 2014 - 2020, сьфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионачно развитие. Цялата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

на купувача на адрес: Иир5://ум\у.уе[1ко-1агпоуо.Ь%/Ьд/ргоШ-па-кириуасЬа/789.
Съгласно получените обратни разписки протоколът е получен от всички участници
на дати както следва:
Краен срок за
получаване
Писмо с
Постъпил в
на
изх. № и
Получен
Община Велико
Наименование
дата
протокол от допълнителн
№
Търново
на участника
и документи,
участника
отговор с вх. №
съгласно чл.
на дата
и дата
54, ал. 9 от
ППЗОП
1. „Булдар
Изх. №
07.07.2020 г.
14.07.2020 г.
Отговор с вх. №
Консултинг" ЕООД
9153-00-15/
53-1712-2/
02.07.2020 г.
08.07.2020 г.
2.
„Юропиън
Изх. №
Отговор с вх. №
03.07.2020 г.
10.07.2020 г.
Дивелъпмънт
9153-00-15/
5300-3605-2/
Консултинг" ЕООД 02.07.2020 г.
09.07.2020 г.
3. „Проджект
Изх. №
Съгласно
03.07.2020 г.
Неприложимо
партнерс" ЕООД
9153-00-15/
протокол N9
02.07.2020 г.
2/01.07.2020 г. не
са констатирани
пропуски и/или
несъответствия по
изискванията за
лично състояние
и на критериите
за подбор.
4. Обединение „Тон
Изх. №
03.07.2020 г.
Отговор с вх. №
10.07.2020 г.
консулт"
9153-00-15/
53-3026-4/
02.07.2020 г.
06.07.2020 г.
Комисията установи, че отговорите на участниците са постъпили в срока от 5
работни дни, след получаване на Протокол № 2 от дата 01.07.2020 г.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участниците:
1. Отговор с вх. № 53-1712-2/08.07.2020 г. на „Булдар Консултинг" ЕООД, с ЕИК
202911670, със седалище и адрес на управление:, гр. София, ж.к Дианабад, бл. 20, вх.
Б, ет. 5,ап. 35 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Г.С.Раковски № 209Б, ет. 1,
ап. 20, тел.: 0882/472 265, е-таИ: о№се@Ьи1с1аг.еи, лице за контакти: Добромир
Петров, съдържа следното:
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1.1. Приложно писмо - подписано и подпечатано от Добромир Петров, в
качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на „Булдар
Консултинг" ЕООД - 1 стр.;
1.2. СО - съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) -1 бр., подписан с ел.подпис от Добромир Петров в качеството си на управител
и представляващ дружеството;
2. Отговор с вх. № 5300-3605-2/09.07.2020 г. на „Юропиън Дивелъпмънт
Консултинг" ЕООД, с ЕИК 131395219, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Йерусалим № 15, ет. 3 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Въртопо № 57А,
тел.: 0888/252 160, е-таН: оШсе@ес!сЬ§.еи, лице за контакти: Андрей Горанов,
съдържа следното:
2.1. СО - съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
- 1 бр., подписан с ел.подпис от Андрей Горанов в качеството си на управител и
представляващ дружеството;
3. Отговор с вх. № 53-3026-4/06.07.2020 г. на Обединение „Тон консулт", с
адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29, вх. Г, тел.: 054/801
791, факс: 054/801 791, е-таН: 5р_созиИ:@аЬу.Ь§, лице за контакти: инж. Станислав
Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378 и
„Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 127569525, съдържа следното:
3.1. Приложно писмо - подписано и подпечатано от Димитринка Христова, в
качеството й на представляваща Обединението - 1 стр.;
3.2. СО - съдържащ: Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) - 1 бр., подписан с ел.подпис от Димитринка Христова в качеството си на
представляващ Обединение „Тон консулт"
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след получаване на
допълнителни документи от участниците:
Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участниците,
в т.ч. и допълнително представените документи, изискани с протокол № 2 на комисията
от дата 01.07.2020 г., относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор:
I. Относно оферта с вх. № 53-1712-1/09.04.2020 г., 09:53 ч. на „Булдар
з
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Консултинг" ЕООД, с ЕИК 202911670, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 5,ап. 35 и адрес за кореспонденция гр. София, ул.
Г.С.Раковски № 209Б, ет. 1, ап. 20, тел.: 0882/472 265, е-таН: оШсе@ЬиИаг.еи, лице
за контакти: Добромир Петров.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в
офертата на „Булдар Консултинг" ЕООД, описани в Протокол № 1, заедно с
допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-1712-2/08.07.2020 г.
(описани в настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение, при следните мотиви:
Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от
Добромир Петров, в качеството си на управител и представляващ дружеството, който
съгласно търговския регистър е и лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и едноличен
собственик на капитала.
По отношение на изискванията към личното състояние на участника:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТ/1ТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и
14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с ел.подпис от
Добромир Петров, в качеството си на управител и представляващ дружеството.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
Критерии за подбор: По отношение на изискванията за икономическо и
финансово състояние:
Съгласно документацията за обществена поръчка „Участникът трябва да е
реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, не помалко от 117 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години, или
за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или
започнал дейността си"
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор,
в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП,
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години,
а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран минимален общ
оборот.
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Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез
представената информация от участника в еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията
единодушно решава, че участник „Булдар Консултинг" ЕООД отговаря на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане
на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените
изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно
компетентността си.
II. Относно оферта с вх. № 5300-3605-1/09.04.2020 г., 09:55 ч. на „Юропиън
Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД, с ЕИК 131395219, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Йерусалим № 15, ет. 3 и адрес за кореспонденция гр.
София, ул. Въртопо № 57А, тел.: 0888/252 160, е-таН: оШсе@ес!сЬ§.еи, лице за
контакти: Андрей Горанов.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в
офертата на „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД, описани в Протокол № 1,
заедно с допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-36052/09.07.2020 г. (описани в настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение, при следните мотиви:
Участника е представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от
Андрей Горанов, в качеството си на управител и представляващ дружеството, който
съгласно търговския регистър е и лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и който е
едноличен собственик на капитала.
По отношение на изискванията към личното състояние на участника:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и
14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с ел.подпис от Андрей
Горанов, в качеството си на управител и представляващ дружеството.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
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Критерии за подбор: По отношение на изискванията за икономическо и
финансово състояние:
Съгласно документацията за обществена поръчка „Участникът трябва да е
реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, не помалко от 117 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години, или
за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или
започнал дейността си"
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор,
в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП,
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години,
а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран минимален общ
оборот.
Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез
представената информация от участника в еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията
единодушно решава, че участник „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД отговаря
на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и допуска участника до
етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с
предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си.
III. Относно оферта с вх. № 53-3028-1/09.04.2020 г., 11:41 ч. на „Проджект
партнерс" ЕООД, с ЕИК 175230589, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Проф. Георги Брадистилов № 6, бл. 0, вх. 1, ет. 4, ап. 5.2 и адрес за
кореспонденция гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 5, ет. 4, ап. 5.2, тел.:
0887 621 191, е-таН: о№се@р^ес1раг1пег$-Ь§.сот, лице за контакти: Роман
Войнски.
С протокола от 01.07.2020 г. комисията е констатирала, че участникът е
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение при мотиви отразени в протокол от 01.07.2020 г.
IV. Относно оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г., 16:24 ч. на Обединение
„Тон консулт", с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29,
вх. Г, тел.: 054/801 791, факс: 054/801 791, е-таП: 5р_со$иИ:@аЬу.Ь§, лице за
контакти: инж. Станислав Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт БГ"
ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 127569525.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в
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офертата на Обединение „Тон консулт", описани в Протокол № 1, заедно с
допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-3026-4/06.07.2020 г.
(описани в настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение, при следните мотиви:
Участникът е представил заверено копие на договора за обединение и той
съдържа всички клаузи и условия съгласно предварително обявените от възложителя
условия.
Съгласно данни, публикувани в Търговския регистър „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с
ЕИК 200571378 се представлява от Димитринка Христова. Съдружници в дружеството са
Димитринка Христова с 3150 лв. и Илияна Игнатова с 1850 лв. от общия капитал.
Съгласно данни, публикувани в Търговския регистър „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК
127569525 се представлява от Станислав Стоянов, който е и едноличен собственик на
капитала.
По отношение на изискванията към личното състояние:
За Обединение „Тон консулт":
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и
14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с ел. подпис от
Димитринка Христова, в качеството й на управител и представляващ Обединение „Тон
консулт".
За „Ес Пи Консулт БГ" ООД:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и
14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с ел.подпис от
Димитринка Христова в качеството си на управител и съдружник и Илияна Игнатова в
качеството си на съдружник в „Ес Пи Консулт БГ" ООД.
За „Тонус 21" ЕООД:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от
7
с г *
Е п 1 е г г е §

~
В В

Е11КОРЕАН ШЛОМ

к\\м'.т!егге^гоЬ§.еи
Този документ е създаден в рамките на Проект ., По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕН-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег соппеаеА $есопс1агу апс11егИагу пойеь № ТЕ^Тсоге апЛ сотргекеп$п>е пеЬкогк
/ИгоицИ]оШ СВС теазигез "), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество .. ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13 и
14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП и липсата на обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, чрез представяне на еЕЕДОП, подписан с ел.подпис от
Станислав Стоянов в качеството си на управител и представляващ „Тонус 21" ЕООД.
Подизпълнители и трети лица:
За Обединение „Тон консулт":
В представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на
подизпълнители.
За „Ес Пи Консулт БГ" ООД:
В представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на
подизпълнители.
За „Тонус 21" ЕООД:
В представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на
подизпълнители.
Критерии за подбор: По отношение на изискванията за икономическо и
финансово състояние:
Съгласно документацията за обществена поръчка „Участникът трябва да е
реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, не помалко от 117000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години, или
за по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или
започнал дейността си"
За Обединение „Тон консулт":
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор,
в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП,
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години,
а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран минимален общ
оборот.
Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез
представената информация от участника в еЕЕДОП.
За „Ес Пи Консулт БГ" ООД:
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор,
в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП,
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години,
8
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а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран минимален общ
оборот.
Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез
представената информация от участника в еЕЕДОП.
За „Тонус 21" ЕООД:
Участника е представил изискуемата информация в част IV: Критерий за подбор,
в буква Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП. В представения еЕЕДОП,
участникът е декларирал общ оборот за последните три приключили финансови години,
а именно: 2019, 2018 и 2017 г. и е покрил изискването за реализиран минимален общ
оборот.
Съответствието с поставените минимални изисквания се установява, чрез
представената информация от участника в еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията
единодушно решава, че участник Обединение „Тон консулт" отговаря на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане
на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените
изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно
компетентността си.
*

*

*

*

*

Преди да пристъпи към разглеждане на техническите предложения, комисията
състави списък на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници.
Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо
предложение:
1. „Булдар Консултинг" ЕООД с оферта с вх. № 53-1712-1/09.04.2020 г.
2. „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД с оферта с вх. № 5300-36051/09.04.2020 г.
3. „Проджект партнерс" ЕООД с оферта с вх. № 53-3028-1/09.04.2020 г.
4. Обединение „Тон консулт" с оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г.
Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата:
НЯМА
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на
техническите предложения от офертите на допуснатите участници за съответствие с
минимално изискуемото съдържание посочено в документацията по реда на постъпване
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на офертите.
Констатации относно съответствието на техническите предложения с
предварително обявените условия.
I. Относно оферта с вх. № 53-1712-1/09.04.2020 г., 09:53 ч. на „Булдар
Консултинг" ЕООД, с ЕИК 202911670, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 5,ап. 35 и адрес за кореспонденция гр. София, ул.
Г.С.Раковски № 209Б, ет. 1, ап. 20, тел.: 0882/472 265, е-таП: оШсе@ЬиИаг.еи, лице
за контакти: Добромир Петров.
Участникът е представил Техническо предложение - по образец Приложение № 5,
подписано от Добромир Петров, в качеството му на управител и представляващ
дружеството - 133 стр., стр. 1-133;
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото
предложение по образец Приложение № 5 на участник „Булдар Консултинг" ЕООД
установи, че техническото предложението за изпълнение на поръчката съдържа
минимално изискуемата информация.
Подход за изпълнение на отделните етапи при изпълнението на поръчката, в. т.ч.
обособените дейности в обхвата на услугата, в съответствие с техническата
спецификация е представена на стр. 6 до стр. 133 от техническото предложение на
участника. Участникът представя накратко организационната си структура и екипа за
изпълнение на стр. 6-13. Изпълнението на услугата представя на три етапа:
Подготвителен етап - стр. от 13 до 30, Същински етап - стр. от 30 до 130 и Заключителен
етап - стр. от 130 до 133.
Информация за Подготвителния етап от изпълнението на услугите - стъпки и
задачи в таблична форма са посочени на стр. 13. Информация за дейността по
управление на риска е представена на стр. 14-20. Дейностите по управление на
качеството са посочени на стр.20-24. Участникът е направил разпределение на
конкретните задачи между членовете на експертния екип на стр.25-27 и взаимодействие
между членовете на екипа - комуникация и координация на експертите на стр.27-29.
Информация за Същинския етап от изпълнението на услугите - стъпки и задачи в
таблична форма са представени на стр. 30. В Същинския етап е представена подробна
информация за всяко направление дейности. Разпределение между членовете на
експертния екип на отделните задачи по всяко направление е представено на стр.30-60
за дейностите по направление 1 и стр.85-106 за дейностите по направление 2, а именно:
По направление 1 - Административни дейности, извършвани от експерти по
управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и
докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични
събития и др. - стр.30-60:
- Преглед на действащите системи за финансово управление и контрол и
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Актуализация/Разработване на актуална детайлна система за финансово управление и
контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта - стр. 31-32;
- Определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта - стр.3334;
- Разработване на подробно описание на комуникационните връзки и
взаимоотношения в рамките на Звеното за изпълнение на проекта (членовете на СЕУП
от Община Велико Търново), между ЗИП и външния Изпълнител на услугата по
управление на проекта и останалите изпълнители на договори в рамките на проекта стр.34-37;
- Разработване, при необходимост, на детайлни и конкретни правила и процедури
във връзка с управлението и контрола на проекта, позовавайки се на съществуващите в
рамките на Община Велико Търново общи правила и процедури във връзка с управление
на средства от Европейския съюз и други публични средства; правила за извършване на
дейности по документални верификации в рамките на проекта; правила за извършване
на дейности по разплащания с изпълнители в рамките на проекта и осчетоводяване на
разходите в рамките на проекта; правила във връзка с извършване на проверки на място
за целите на проекта; правила във връзка с методите за администриране и докладване
на нередности по проекта; правила във връзка с осъществяване на мерките за
информация и публичност и всички други правила необходими във връзка с
ефективното и качествено управление на проекта) - стр.37-40;
- Разработване на план-график за мониторинг с конкретни мерки и отговорни
лица, които да ги осъществяват на база по-горе описаните процедури - стр.41-43.
- Изготвяне на експертни финансови становища и анализи по документи и казуси,
свързани с изпълнението и финансовата отчетност на проекта - стр. 43-44;
- Осъществяване на проверка върху попълнените от страна на експертите на
екипа/звеното, сформирано в Община Велико Търново, контролни листа и доклади от
проверки на място - стр.44-45;
- Верификация на одобрените разходи от страна на ЗИП, преди включването им в
искания за средства - стр. 46-47;
- Оказване на съдействие на ЗИП при изготвяне на авансови (при необходимост)
и междинни искания за средства, доклади за напредък, тримесечни доклади за
напредък и месечни справки - стр. 47-49;
- Следене и отчитане на паричните потоци по проекта, съгласно заложените в
ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания - стр. 49-50;
- Проверки и съдействие за правилното осчетоводяване на разходи и
разплащанията с изпълнителите в рамките на проекта - стр. 51-52;
- Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и
публичност - стр. 51-53;
- Консултиране на служителите от Звеното за изпълнение на проекта във връзка
с провеждането на проверки на място от страна на Програма Интеррег У-А Румъния и
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България 2014-2020 и други проверяващи и одитиращи институции и съдействие при
коригиране на установените несъответствия и изпълнение на предписанията от
проведени одити и проверки на място - стр.54-55;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на договорите за услуги
и доставки, сключени за изпълнение на съответните дейности по проекта и проверки на
място на договорите с изпълнители за отчитане напредъка по изпълнение на дейностите
по проекта - стр.55-56;
- Съблюдаване на напредъка по изпълнение на проекта, посредством контрол при
изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по
отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за
осъществяване на проекта - стр. 57-58;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр.58-60.
По Направление 2 - Дейности, свързани с инвестиционния процес и отчитане на
договорите за строително-монтажни работи, съгласно действащото законодателство стр.85-106:
- Първоначален преглед на техническата документация по проекта и становище
във връзка със започване на строителството - стр.85-87;
- Координация на процеса на съгласуване на техническата документация по
проекта и издаване на разрешителни. Идентификация на необходимостта от документи
/становища/ разрешителни от местни и национални органи и институции във връзка с
изпълнението на проекта и организиране на необходимите действия за получаването им
- стр.88-89;
- Изготвяне на технически становища и анализи във връзка с технологичния
процес на изпълнение на дейностите за СМР - стр.90-91;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на изпълнителите на
дейности за строително монтажни работи включени в проекта и извършване на проверки
на място на договорите с изпълнители на СМР - стр.91-93;
- Преглед на актовете за извършено СМР - стр.93-94;
- Наблюдава процеса на изпълнение на технологично строителните програми по
договорите за строително монтажни работи и при установяване на несъответствия
информира ЗИП - стр. 95-96;
- Проследяване на линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР,
за всички подобекти включени в инвестиционния проект и при установяване на
изоставане информира ЗИП - стр.96-98;
- Даване на препоръки и становище на ЗИП при възникване и установяване на
изоставяне от линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР - стр.98-99;
- Изготвя доклади при възникване на обстоятелства, застрашаващи нормалното
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изпълнение на строително монтажните работи - стр.99-100;
- Подготвя, организира и участва в проверките на място на изпълнителите на
договорите за СМР - стр.100-101;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр. 101-104;
- Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи - стр. 104-106;
Необходимите ресурси на ниво отделна задача и конкретни задължения на
отговорните за изпълнението й експерти за всяко направление дейности е представено
подробно в таблична форма на стр.60-75 за дейностите по направление 1 и на стр. 106119 за дейностите по направление 2.
Методите, които участникът ще използва при изпълнението на дейностите по
направление 1 са описани на стр. 75-80, а за дейностите по направление 2 на стр. 119127;
Взаимодействието между отделните членовете на екипа - комуникация и
координация при изпълнението на дейностите по направление 1 са описани на стр. 8085, а за дейностите по направление 2 на стр. 127-130;
Информация за Заключителния етап от изпълнението на услугите - стъпки и
задачи в таблична форма са представени на стр. 130. Разпределение на конкретните
задачи между членовете на експертния екип и взаимодействие между членовете на
екипа - комуникация и координация на експертите са представени на стр. 130-131.
Комисията пристъпи към преглед и анализ на предложените от участника „Булдар
Консултинг" ЕООД в офертата експерти и Приложение № 6 - Справка за
професионалната компетентност на всеки един експерт в екипа за изпълнение на
поръчката.
А

>

За Експерт № 1 „Ръководител на проекта", участникът предлага Александра
Павлова.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 32 стр., стр. 1-32, и към нея са приложени доказателства
за посочените обстоятелства, заверени копия - 124 стр.:
1. Диплома за висше образование на Александра Павлова за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Право";
2. Референция с изх. № РЕФ-РП-РЕ-АП/06.04.2020 г. от Фондация „Проджекта" за
Александра Павлова;
3.1. Граждански договор № ММС-Р-01/02.05.2019 г. на Александра Павлова;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУ!.'ЪНО:0 ПРАБИТЕЛСII

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

3.2. Окончателен приемо-предавателен протокол от 20.10.2019 г. по граждански
договор № ММС-Р-01/02.05.2019 г. на Александра Павлова;
3.3. Констативен протокол по договор № 25-00-6/30.04.2019 г. за изпълнение на
проект № НПИМД-Н1-Т01-085/2019 г. на Министерство на на младежта и спорта;
4.1 Договор № 9/09.01.2018 г., сключен между община Шабла и Фондация
„Проджекта";
4.2. Приемо-предавателен протокол от 06.11.2018 г. по договор № 9/09.01.2018
г.;
4.3. Референция с изх. № К-54/22.01.2019 г., издадена от община Шабла за
Фондация „Проджекта";
5.1. Граждански договор № ММС-ЕУП-01/20.07.2017 г. на Александра Павлова;
5.2. Окончателен приемо-предавателен протокол от 30.09.2017 г. по граждански
договор № ММС-ЕУП-01/20.07.2017 г. на Александра Павлова;
5.3. Констативен протокол по договор № 25-00-31/17.07.2017 г. за изпълнение на
проект № НПИМД-301-НЗ/2019 г. на Министерство на на младежта и спорта;
6.1. Граждански договор № 1.В5С-02/01.06.2015 г. на Александра Павлова;
6.2. Приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа от
25.03.2015 по граждански договор № 1.В5С-02/01.06.2015 г. на Александра Павлова;
7.1. Граждански договор № ОП1-2-ТП-01 /06.03.2019 г.,на Александра Павлова;
7.2. Окончателен приемо-предавателен протокол от 26.11.2019 по граждански
договор № ОП1-2-ТП-01/06.03.2019 г. на Александра Павлова;
7.3. Окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на услуги по
договор № 18/06.03.2019 г.(основен договор ОП1) от 01.08.2019 г., подписан между
Комисия за защита на потребителите и ДЗЗД „ЕКО ДАР";
7.4. Окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на услуги по
договор № 19/06.03.2019 г.(основен договор ОП2) от 26.11.2019 г., подписан между
Комисия за защита на потребителите и ДЗЗД „ЕКО ДАР";
7.5. Референция с изх. № Ц-03-9869/23.12.2019 г., издадена от КЗП за ДЗЗД „ЕКО
ДАР";
7.6. Референция с изх. № Ц-03-9870/23.12.2019 г., издадена от КЗП за ДЗЗД „ЕКО

ДАР";

8.1. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № УД-СК-РЕ/10.05.2016 г.,
издадено от „Булдар Консултинг" ЕООД за Александра Павлова;
8.2. Договор за услуга от 18.05.2015 г., сключен между „Системни комуникации"
ЕООД (Възложител) и „Булдар Консултинг" ЕООД (Изпълнител);
8.3. Приемо-предавателен протокол (03.05.2016 г.) доклад за извършената работа
по договор за консултантски услуги от 18.05.2015 г.;
9.1. Трудов договор № 198/30.04.2015 г. на Александра Павлова;
9.2. Справка за актуалното състояние на трудовите договори към дата 07.04.2020
г., издадена от НАП на Александра Павлова;
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10. Референция от „БИМ Консултинг" ООД за Александра Павлова;
11. Референция от 01.09.2011 г. от „Екологични технологии и системи" ООД за
„Прима Партнърс" ООД и Александра Павлова;
12.1. Референция с изх. № РЕФ-РЕ-ВТ-АП/06.04.2020 г., издадена от Фондация
„Проджекта" за Александра Павлова;
12.2. Договор за консултантски услуги от 31.01.2019 г., сключен между община
Велико Търново и Фондация „Проджекта";
12.3. Техническа спецификация към договор за консултантски услуги от
31.01.2019 г.;
12.4. Констативен протокол от 03.10.2019 г. по договор за консултантски услуги
от 31.01.2019 г. между община Велико Търново и Фондация „Проджекта";
12.5. Отчет за изпълнение на дейности по договор за консултантски услуги от
31.01.2019 г., за периода 08.02.2019 г. - 30.09.2019 г.
За Експерт № 1 „Ръководител на проекта" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:.
1. Ръководител на проекта - ПКЕ1 - максимален брой точки - 30
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше образование,
завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър" или
еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки", съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен и област придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 2 (два) изпълнени проекта и/или
договора, финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Ръководител на проекта" се присъждат 10
(десет) точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на образователно-квалификационна степен
„магистър" или еквивалентна образователна степен в област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки", професионално направление „Право" или
„Икономика", съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 5 (пет) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
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(един) изпълнен инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми.
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит в прилагането на Правилата за
изпълнение на проекти по Програми за териториално сътрудничество и/или в работата с
електронните системи за управление на проекти финансирани от тях;
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит при предоставяне на услуги за
управление на проекти/програми на английски език
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Александра Павлова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност „Право",
което отговаря на минималните изисквания и е в професионално направление
съответстващо за допълнителни 5 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 02.05.2019-29.10.2019 г. - Ръководител на проект „Мосюз У1УепсН движението е живот" регистриран в деловодната система на ММС с вх. № 42-0016/15.03.2019 г. и генериран № НПИМД-Н1-Т01-085/ 2019, финансиран по Национална
програма за изпълнение на младежки дейности по чл.ЮА от Закона за хазарта за 2019
г., в изпълнение на Договор № 25-00-6/30.04.2019 г. между Фондация „Проджекта", в
качеството на Бенефициент и Министерство на младежта и спорта, в качеството на
Управляващ орган.
- В периода 09.01.2018-06.11.2018 г. - в рамките на договор № 09/09.01.2018 г. с
предмет „Изготвяне на изследване на причините за физическа пасивност сред
населението и за отрицателния й ефект върху здравето на жителите на Община Шабла
и изготвяне на План за действие за борба с физическата пасивност за подобряване на
човешкото здраве в трансграничния регион, в териториалния обхват на Община Шабла",
в изпълнение на проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество - обединени
в битката срещу заболяванията"), № 16.5.2.063, финансиран по договор за ФП №
47404/03.04.2017 г., по програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния - България между Фондация
„Проджекта", в качеството на Изпълнител и Община Шабла, в качеството на Възложител
Ръководи екип от експерти при изпълнението на дейностите.
- В периода 20.07.2017-30.09.2017 г. - Ръководител на проект „Толерантни,
талантливи, трудолюбиви", регистриран в деловодната система на Министерството на
младежта й спорта (ММС) с вх. № 42-00-64/25.05. 2017 г. и генериран № НПИМД-301НЗ/2017, финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по
чл.Юа от Закона за хазарта за 2017 г., в изпълнение на Договор № 25-00-31/17.07.2017
г. между Фондация „Проджекта", в качеството на Бенефициент и ММС, в качеството на
Управляващ орган.
- В периода 06.03.2019-26.11.2019 г. - Ръководител Техническа помощ при
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изпълнение на дейностите по Основен договор ОП 1 и Основен договор ОП 2 Организиране на специализирани обучения за служителите на Комисията за защита на
потребителите по проект № ВС055РРОР001-2.006-0043 - „Подобряване на регулирането и
управлението в областта на обществените потребности, чрез придобиване на нови
знания и практически опит за повишаване на квалификациите и уменията на
служителите в КЗП", в съответствие с Техническата спецификация и офертата на
Обединението.
- В периода 18.05.2015-03.05.2016 г. - Ръководител екип в рамките на договор от
18.05.2015 г. с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за осъществяване на
техническа помощ за организация и управление на основния договор „Доставка и
монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално
време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение
- гр. Бургас", по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, сключен между „Системни
комуникации" ЕООД (Възложител) и „Булдар Консултинг" ЕООД (Изпълнител).
- В периода 19.12.2013-30.10.2015 г. - Ръководител на екипа от експерти на „БИМ
Консултинг" ООД - външна техническа помощ при изпълнение на договор с предмет
„Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на
инвестиционен проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл
на гр. Троян", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."
- В периода 01.2009 г. - 06.2011 г. - Ръководител ЗУП - в рамките на договор Д186/31.10.2008 г., сключен между Община Бяла и ДЗЗД „ЕТС-Екопроект" за изпълнение
на дейности по проект за Техническа помощ по приоритетна ос 1 на ОПОС на Община
Бяла, обл. Русе -„Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в гр. Бяла"
- В периода 31.01.2019 г.- до момента - Ръководител екип в рамките на договор
от 31.01.2019 г. сключен между община Велико Търново (Възложител) и Фондация
„Проджекта" (Изпълнител) с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за
управление на проект: „Аг1 & СиНиге - с о т т о п сгозз-Ьогсюг аззе^з т зирроП о{
5и51атпаЬ1е Ьоипзт с]еуе1ортеп1" („Изкуство и култура - общи трансгранични активи в
подкрепа на устойчивото развитие на туризма"), проектен код: КОВС-576, финансиран
по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния - България 2014 2020.
Задачи и отговорности: Подпомага Съвместния екип за управление на проекта и
в частност членовете на екип проект от страна на Водещия бенефициент (община Велико
Търново) - Ръководител проект, Финансово-административен мениджър, Счетоводител
проект и Заместник-Ръководител проект, при цялостната организация, финансовото
управление, вътрешния мониторинг и отчитането на проекта; - Проследява напредъка
по изпълнението на проектните дейности, съгласно одобрения график (у/огк р1ап) по
проекта; - Изготвя партньорските доклади (раг1пег герог1:5) на община Велико Търново
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО
(Водещ бенефициент)
и БЪДЕЩЕ!
проектните доклади (рго^ес1 герог!$) на английски език,
съгласно Правилата за изпълнение на проекти по програма Интеррег У-А РумънияБългария 2014-2020, в електронната мониторингова система за изпълнение и отчитане
на проекта е-М5 (Ьир$://ет$-гоЬЕ!.т^гар.го/арр/та1п?ехесиЕюп=е151)
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнени подобни функции като ръководител на проект на наймалко 2 изпълнени проекта и/или договора, финансирани от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в прилагането на Правилата за изпълнение на проекти по Програми
за териториално сътрудничество и/или в работата с електронните системи за
управление на проекти финансирани от тях, съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в предоставянето на услуги за управление на проекти/програми на
английски език съответстващо за допълнителни 5 точки.

Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ1 с максимален брой
точки 30, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 2 „Финансов напредък", участникът предлага Теменужка Николова.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 23 стр., стр. 1-23, и към нея са приложени доказателства
за посочените обстоятелства, заверени копия - 13 стр.:
1. Диплома за висше образование на Теменужка Николова за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Финанси";
2. Референция с изх. № РЕФ-РЮ-ТН/03.04.2020 г., издадена от Фондация
„Проджекта" на Теменужка Николова за заемане на позиция ключов експерт „Финанси",
в екипа за управление на проект „Да изпълним (не)възможните мечти";
3. Референция с изх. № РЕФ-МУ-ТН/18.11.2019 г., издадена от Фондация
„Проджекта" на Теменужка Николова за заемане на позиция „Финансово отговорно
лице", в екипа за управление на проект „Мосюв Уг/епсК - движението е живот";
4. Референция с изх. № РЕФ-ТТТ-ТН/09.10.2017 г. издадена от Фондация
„Проджекта" на Теменужка Николова за заемане на позиция „Финансово отговорно
лице", в екипа за управление на проект „Толерантни, талантливи, трудолюбиви";
18
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5. Удостоверение с изх. № УД-СК-ФЕ/10.05.2016 г., издадено от „Булдар
Консултинг" ЕООД на Теменужка Николова за заемане на позиция „Финансов експерт",
в рамките на сключен договор между „Системни Комуникации" ЕООД и „Булдар
Консултинг" ЕООД;
6. Копие от удостоверение с изх. № УД-ТПС-Е/04.06.2019 г., издадено от „Булдар
Консултинг" ЕООД на Теменужка Николова за заемане на експертна позиция, в рамките
на сключен договор между „Технопромстрой" ЕООД и „Булдар Консултинг" ЕООД.
За Експерт № 2 „Финансов напредък" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
2.Експерт Финансов напредък - ПКЕ2 - максимален брой точки - 20
I

Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки"
професионално направление „Икономика", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на позиция - финансов експерт, финансов координатор, експерт
финансов мениджър, експерт финансист, експерт счетоводител или еквивалент на най-малко
1 (един) изпълнен проект и/или договор, финансирани от национални и/или европейски
и/или международни програми, проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Финансов напредък" се присъждат 10 (десет)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
«Допълнителни 3 (три) точки - при наличието на придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър" или „магистър" в професионално направление „Икономика",
специалност „Финанси" или „Финанси, счетоводство и контрол" или „Публични финанси"
или „Финансов контрол" или „Финансов мениджмънт" или „Финансов анализ и контрол"
или „Финансово управление в публичния сектор", съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002
г. или еквивалентни на посочените образователна степен, област и направление придобити в
чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на позиция - финансов експерт,
финансов координатор, експерт финансов мениджър, експерт финансист, експерт
счетоводител или еквивалент на най-малко 1 (един) изпълнен инфраструктурен обект
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми или др.
средства.
• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличие на опит в работата с електронните системи
за управление на проекти/програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Теменужка Николова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Финанси", което отговаря на минималните изисквания и е в професионално
направление съответстващо за допълнителни 3 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 03.07.2018-01.04.2018 г. - Ключов експерт „Финанси" по проект „Да
изпълним невъзможните мечти", финансиран съгласно ДБФП № 785700-РЮ от 02.04.2018
г. по Програма „Права, Равенство и Гражданство" на Европейския съюз, покана КЕСКСН1-РРЮР-АО-2017-2017 „Изграждане на капацитет в областта на правата на детето",
ангажирана към Фондация „Проджекта" - партньор по проекта. Водещ партньор
(координатор) на проекта - Нов Български Университет, отдел „Ноу-хау център за
алтернативни грижи за деца".
- В периода 02.05.2019-15.11.2019 г. - Финансово отговорно лице в екипа за
управление на проект „Мосюз У1Уепс11 - движението е живот" регистриран в деловодната
система на ММС с вх. № 42-00-16/15.03.2019 г. и генериран № НПИМД-Н1-Т01-085/ 2019,
финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.ЮА от
Закона за хазарта за 2019 г., в изпълнение на Договор № 25-00-6/30.04.2019 г. между
Фондация „Проджекта", в качеството на Бенефициент и Министерство на младежта и
спорта, в качеството на Управляващ орган.
- В периода 20.07.2017-15.10.2017 г. - Финансово отговорно лице в екипа за
управление на проект „Толерантни, талантливи, трудолюбиви", регистриран в
деловодната система на Министерството на младежта и спорта (ММС) с вх. № 42-0064/25.05.2017 г. и генериран № НПИМД-301-НЗ/2017, финансиран по Национална
програма за изпълнение на младежки дейности по чл.Юа от Закона за хазарта за 2017
г., в изпълнение на Договор № 25-00-31/17.07.2017 г. между Фондация „Проджекта", в
качеството на Бенефициент и ММС, в качеството на Управляващ орган.
Отговорности и изпълнени дейности: - Изготви финансовите справки и
приложения към финалния финансов отчет, отнасящи се до частта на партньора по
проекта - Фондация „Проджекта", придружени с удостоверяващи информацията в тях
копия на разходооправдателни и платежни документи и други относими документи за
направените разходи през периода, за който се отнася отчетът; - Участва в процеса на
избор на изпълнители на съответните услуги, планирани по отделните под-дейности и
дейности на проекта и осъществи мониторинг и контрол на изпълнението на сключените
20
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договори за услуги, отнасящи се до финансовата част; - Осъществи цялостно
проследяване и отговаряне за целесъобразността на поеманите задължения и
допустимост на извършваните разходи от страна на партньора по проекта - Фондация
„Проджекта" като съблюдава за редовността на разходооправдателнитедокументи и
осъществи контрол за законосъобразност върху разплащанията по проекта; - Работа с
портала
на
Европейската
комисия
ПпсИп§
апс!
Тепс1ег5
Рог1а1
г
г
(Ьир$://ес.еигора.еи/1п1 о/1 ипс11'п§-1:епс1ег$/оррог1:ип11:1е5/рог1а1/5сгееп/Ьоте),
в т.ч.
генериране на профил на одобрен проект в процеса на сключване на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; изпълняване на функциите на 1_ЕАК в
поддържането на актуална информация и предоставяне на релевантни подкрепящи
документи в профила на фондация „Проджекта" в портала.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето има изпълнена подобна функция като финансов експерт на най-малко
1 изпълнен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или
международни програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните
изисквания.
- От представените документи и информация за експерта, комисията не
установява лицето да има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
изпълнен инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в работата с електронните системи за управление на
проекти/програми, съответстващо за допълнителни 4 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ2 с 17 точки, при
посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна", участникът предлага Димитър Николов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 12 стр., стр. 1-12, и към нея са приложени доказателства
за посочените обстоятелства, заверени копия - 18 стр.:
1. Диплома за висше образование на Димитър Николов за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Транспортно строителство";
2. Референция от 20.06.2017 г., издадена от ЕТ „Димитър Желев Николов 49" - гр.
Добрич на Димитър Николов;
3. Референция с изх. № 523/07.04.2020 г., издадена от „БИМ Консултинг" ООД на
на Димитър Николов;
4. Трудова книжка № 2, серия В, № 239548 на Димитър Николов;
5. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен №
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ
ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
12122, издадено
отВЪВКамара
на инженерите в инвестиционното проектиране на Димитър
Николов;
6. Копие на Застрахователна полица № 20 180 1317 0000849290 - застраховка
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" на
Димитър Николов.

За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
3. Експерт „Инженер - част „Пътна" - ПКЕЗ - максимален брой точки - 20
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Технически науки"
- професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 (един) изпълнен проект и/или
договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Инженер - част „Пътна" се присъждат 10
(десет)точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличието на придобита образователноквалификационна степен „бакалавър" или „магистър" или еквивалентна образователна
степен в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия",
специалност „Транспортно строителство" или „Пътно строителство" или „Управление на
европейски инфраструктурни проекти" или „Управление на проекти в строителството",
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентни на посочените
образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми и проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки - при наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
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Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Димитър Николов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Транспортно строителство", което отговаря на минималните изисквания и е в
професионално направление съответстващо за допълнителни 4 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 20.06.2014-20.06.2017 г. - като Служител на дружеството /ЕТ
„Димитър Желев Николов 49"/ изпълнение на проектантски дейности по ТС и част
„Пътна", при изготвяне на инвестиционни проекти за следните обекти на територията на
област Варна и област Добрич, както следва: - Реконструкция и рехабилитация на улици
- 2.8км. и 2 бр. стоманобетонов и, пътни мостове в с. Долище, община Аксаково; „Генерален план за организация на движението гр. Вълчи дол" фаза: Предварителна и
фаза: Окончателен проект; - „Рехабилитация на улици в гр. Вълчи дол и с. Есеница,
община Вълчи дол - 4.6км; - „Ремонт на част от общински път ООВ 1108/111-293 Паскалево
Свобода/Росеново Божурово Граница общ./Добричка-Крушари/ Лозенец - РОВ 2176" от
км. 13+400 до км. 14+800; - „Бензиностанция с 2 колонки - комбинирани и газ пропанбутан", в УПИ IV, кв. 59, с. Крушари, област Добрич; - „Ремонт /рехабилитация/ на част
от уличната мрежа в населени места на територията на община Добричка", област
Добрич с дължина 4.700 км; - „Ремонт на ул.„Девети септември", ул. „Хр. Смирненски"
и ул. „Хан Терериг" - с.Крушари, община Крушари, област Добрич; - „Склад и цех за
преработка на ядки, орехи и други" в УПИ III, кв. 2, с. Земенци, община Крушари - част
„Пътна"; - „Пътна връзка и бензиностанция в ПИ 72693.018.021 - землище с. Топола,
община Каварна на път I 9 при км. 50+975 - дясно.
- В периода 10.01.2017 - 20.03.2020 г. - Експерт „Инженер част „Пътна" в екипа
на „БИМ Консултинг" ООД в изпълнението на договор с предмет „Подпомагане
управлението на проектни предложения на Община Варна, финансирани със средства
по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, включени в Инвестиционната
програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет". Обхвата на
дейностите са извършени в рамките на проект „Естетизация и модернизация на
градската среда във Варна", а именно: изготвяне на експертни технически становища и
анализи по документи и казуси за следните обекти: - Обект „Реконструкция на ул. „Мара
Тасева" в обхват от бул. „Първи май" до бул. „Народни будители" с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал „Море-езеро", изграждане на
детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с
прилежащи улици към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков" Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван
Шишманов", район Аспарухово, гр. Варна"; - Обект „Благоустрояване на междублокови
пространства в район „Владислав Варненчик", 1У-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул.
„Янко Мустаков" в участъка от бул. „Константин и Фружин" до ул. „Св. Елена"; - Обект
„Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1, включващо
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реконструкция на ул.„Г.Бенковски" в участъка от бул.„Сливница" до ул. „Кракра" вкл.
елементи на предблоковите пространства в участъка между ул. „Цар Петър", ул.
„Парижка комуна", ул. „Кракра" и ул. „Г.Бенковски"; - Обект „Благоустрояване на
междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и
модернизация на ул. „Цар Симеон I", вкл. Велоалея и пространството заключено между
ул. „Козлодуй", ул.„Цар Симеон I", ул.„Цариброд" и ул.„/1.3аменхов"; - Обект
„Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо
естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони" включително велоалея и площад
„Йоан Екзарх"; - Обект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона
район Младост (ж.к. Възраждане, I м.р.) включващо естетизация и модернизация на
пространството заключено между ул. „Ана Феликсова", ул. „Петър Алипиев", улицата
западно от бл.17 и локално платно на бул. „Трети март".
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнена подобна функция като експерт „Инженер - част
„Пътна" на най-малко 1 проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски
и/или международни програми и проекти съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността, съответстващо
за допълнителни 3 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕЗ с максимален брой
точки - 20, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 4 „Регионално развитие", участникът предлага Георги Николов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 7 стр., стр. 1-7, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 4 стр.:
1. Диплома за висше образование на Георги Николов за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Публична администрация";
2. Електронна справка за актуалното състояние на трудовите договори към дата
02.04.2020 г., издадена от НАП на Георги Николов;
3. Служебна бележка изх.№ УЧР 3577/19.12.2018 г., издадена от УНСС на Георги
Николов.
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За Експерт № 4 „Регионално развитие" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
4. Експерт „Регионално развитие" - ПКЕ4 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Администрация и управление", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина.
При съответствие с минимума, за експерт „Регионално развитие" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 7 (седем) точки - наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Георги Николов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Публична администрация", което отговаря на минималните изисквания.
Лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността;
- В периода 15.09.2011 г. - до момента „Доцент висше училище" в Катедра
„Регионално развитие", Факултет „Управление и администрация" - изпълнява дейности
по: Изготвяне на учебни планове, университетска и катедрена документация,
административни и организационни функции. Отговаря и за научно-изследователската
дейност. Подготвя и изнася лекции и провежда консултации по няколко дисциплини в
рамките на ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" в специалност „Регионално развитие в
УНСС, гр. София и филиал Хасково. Провежда проучвания, изготвя учебници и учебни
помагала. От 20.03.2018 г. до момента заема успоредно и административна длъжност с
код по НКПД (2011) 13459012 „Ръководител катедра „Регионално развитие", Факултет
„Управление и администрация" при УНСС-София -изпълнява дейности по: планиране,
управление, координиране и оценка на образователния и административния аспект на
предоставяните от катедрата образователни услуги на студентите.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има повече от 3 години професионален опит по специалността,
съответстващо за допълнителни 7 точки.
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Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ4 с максимален брой
точки - 15, при посочените по-горе мотиви.
/

> За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол", участникът предлага Панайот Панайотов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 23 стр., стр. 1-23, и към нея са приложени доказателства
за посочените обстоятелства, заверени копия - 34 стр.:
1. Диплома за висше образование на Панайот Панайотов за образователно квалификационна степен „Магистър", Макроикономика, специализация - Финансов
мениджмънт, професионална квалификация - Икономист;
2. Референция изх.№ 524/07.04.2020 г. от „БИМ Консултинг" ООД за Панайот
Панайотов;
3. Удостоверение изх. № 77/20.10.2016 г. от „Микс консултинг груп" АД за Панайот
Панайотов;
4. Удостоверение за добро изпълнение № 39/13.07.2017 г. от община Златоград
за Панайот Панайотов;
5. Удостоверение изх. № 55/27.06.2017 г. от Регионално сдружение на общините
„Марица" за Панайот Панайотов;
6. Удостоверение изх. N91 КЕР/07.2017 г. от Търговско - промишлена палата Благоевград за Панайот Панайотов;
7. Удостоверение изх. № 145/11.07.2017 г. от Бизнес информационен и
консултантски център - Сандански за Панайот Панайотов;
8. Удостоверение № РД-13-347/29.03.2017 г. от Регионален исторически музей Варна за Панайот Панайотов;
9. Референция изх.№ 02-01-401/18.10.2018 г. от МРРБ, Дирекция „УТС" за Панайот
Панайотов.
За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
5. Експерт „Мониторинг и контрол" - ПКЕ5 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област, направление
придобити в чужбина
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И

да е осъществил мониторинг или контрол на поне 1 (един) изпълнен проект и/или договор,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми, проекти или
др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Мониторинг и контрол" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 4 (четири) точки - изпълнени най-малко 1 (една) дейност, свързана с
разработването на механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични
проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки - при наличие на опит в контрола на обществени поръчки в
рамките на проекти, финансирани от национални и/или европейски и/или международни
програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Панайот Панайотов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Макроикономика",
специализация - Финансов мениджмънт,
професионална
квалификация - Икономист, което отговаря на минималните изисквания.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 24.03.2017 - 24.09.2019 г. - Експерт „Управление на проекти" в екипа
на „БИМ Консултинг" ООД - в изпълнението на договор с предмет „Управление на
проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014 - 2020, включени в Инвестиционната програма на
общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет", в рамките на проект
„Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив" - е осъществил
дейности по мониторинг и контрол при изпълнението на своите функции, в екипа за
управление на проекта.
Задачи и отговорности: - Изготвя и проследява детайлен трафик за изпълнение
на проекта и неговите обекти във взаимодействие с Ръководителя и Координатора на
проекта; - Координация и контрол на външните изпълнители. Работата на строителите,
доставчиците и консултантите се наблюдава и документира чрез отчети, протоколи,
съпроводителни документи. Контролните функции се основават на резултатите от
посочените документи и са свързани с коригиране на работата/резултатите от работата
на фирмите - във взаимодействие с Ръководителя и Координатора на проекта;Извършване на пълна документална проверка "на изпълнителите, вкл. проследяване на
времевите графици и отчитането на извършената работа. Изготвяне на доклад.
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Проверката се осъществява преди извършването на плащане към изпълнител - във
взаимодействие с Ръководителя и Координатора на проекта;- Извършване на проверка
на място на изпълнителите. Изготвяне на доклад; - Участие в подготовката на
шестмесечни и годишни технически отчети - във взаимодействие с Координатора на
проекта; - Участва в подготовката на междинни и окончателни технически и финансови
отчети - във Взаимодействие с Финансиста и Юриста на проекта; - Подпомага
Ръководителя в процеса по разкриване и докладване на нередности по проекта, с фокус
върху работата на изпълнителите на СМР и доставки; - Отговаря за контрол на качеството
в работата на външните изпълнители, вкл. качеството на изпълнение на СМР и
доставките; - Участва в провеждането на необходимите обществени поръчки по проекта.
- В периода 10.08.2010 - 14.12.2012 г. - като служител в „Микс консултинг груп"
АД, е участвал в управление на изпълнението и отчитане на проекти изпълнени по
договори сключени между: - ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и - ДФЗ и Община Кричим
по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.
- В периода 11.08.2011 - 04.08.2016 г. - външен експерт-контрольор - към Главна
дирекция Управление на териториалното сътрудничество при МРРБ, осъществяващ
първо ниво на контрол (верификация на на разходи) на български партньори в проекти
по програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2007 - 2013 г. Обхватът на осъщественото първо ниво на контрол на трансграничните проекти, включва
извършване на проверка и контрол за: • съответствието на извършените разходи с
одобреното проектно предложение, приложимото европейско и национално
законодателство и с правилата за изпълнение на съответната програма; •
законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, а
именно: избора на вида на процедурата; начина на обявяването й; срока за получаване
на документация за участие и за получаване на оферти; критериите за подбор;
методиката за оценка; техническата спецификация; даването на разяснения по
документацията за участие; съответствието на офертите с предварително обявените
условия; изпълнението на сключените договори; • допустимостта на извършените и
платени разходи; • действителността и законосъобразността на извършените и платени
разходи; • проверка на място за наличие на услуги, доставки и строителство (физически
контрол на място).
- В периода 11.08.2011 - 04.08.2016 г. - Контрольор - към Главна дирекция
Управление на териториалното сътрудничество при МРРБ, осъществяващ първо ниво на
контрол (верификация на на разходи) на български партньори в проекти по програмите
за териториално сътрудничество за програмен период 2007 - 2013 г. - Обхватът на
осъщественото първо ниво на контрол на трансграничните проекти, включва проверка
за законосъобразност на над 100 проведени обществени поръчки, която включва: избора
на вида на процедурата; начина на обявяването й; срока за получаване на документация
за участие и за получаване на оферти; критериите за подбор; методиката за оценка;
техническата спецификация; даването на разяснения по документацията за участие;
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съответствието на офертите с предварително обявените условия; изпълнението на
сключените договори.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето е осъществило мониторинг и контрол на поне 1 изпълнен проект
и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни
програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните изисквания.
- От представените документи и информация за експерта, комисията установява
наличието на изпълнение на най-малко 1 дейност, свързана с разработването на
механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични проекти,
съответстващо за допълнителни 4 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в контрола на обществени поръчки в рамките на проекти,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
съответстващо за допълнителни 3 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ5 с максимален брой
точки - 15, при посочените по-горе мотиви.
Като взе предвид оценките по всички подпоказатели (ПКЕ) за оценка на
професионалната компетентност на предложния екип от експерти, предложен за
изпълнение на поръчката, съгласно методиката за оценка, комисията оцени офертата
на участника „Булдар Консултинг" ЕООД по Показател 2 „Професионална
компетентност" (ПК) с 97 точки.
Оценката комисията получи по формулата, както следва:
ПК = (ПКЕ1) ЗОт. + (ПКЕ2) 17т. + (ПКЕЗ) 20т. + (ПКЕ4) 15т. + (ПКЕ5) 15т. = 97т.
II. Относно оферта с вх. № 5300-3605-1/09.04.2020 г., 09:55 ч. на „Юропиън
Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД, с ЕИК 131395219, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Йерусалим № 15, ет. 3 и адрес за кореспонденция гр.
София, ул. Въртопо № 57А, тел.: 0888/252 160, е-таШ оШсе@ес!сЬ§.еи, лице за
контакти: Андрей Горанов.
Участникът е представил Техническо предложение - по образец Приложение № 5,
подписано от Андрей Горанов, в качеството му на управител и представляващ
дружеството - 169 стр., стр. 1-169;
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото
предложение по образец Приложение № 5 на участник „Юропиън Дивелъпмънт
Консултинг" ЕООД установи, че техническото предложението за изпълнение на
поръчката съдържа минимално изискуемата информация.
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Подход за изпълнението на поръчката, методология, приложими нормативни
документи и описание на организацията и изпълнението на поръчката, участникът е
представил на стр. 12-169. Начините за осъществяване на комуникация с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите, включително взаимодействие между
отделните членове на екипа е описано на стр.35-40. Организация на ключовия екип,
включително разпределение на отговорностите и дейностите между тях в съответствие
с професионалните им компетентности и заеманата от тях позиция в екипа, функциите
на отделните експерти в екипа и техните роли за постигане на очакваните резултати от
изпълнението на поръчката са представени в таблична форма на стр. 41-51.
В таблична форма от стр. 53 до стр. 160, участникът е приставил за всяко
направление и дейност: задачи, отговорни експерти, начини на взаимодействие между
отделните членове на екипа и необходимите ресурси за изпълнение на дейностите, а
именно:
По направление 1 - Административни дейности, извършвани от експерти по
управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и
докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични
събития и други - стр.53-129:
- Преглед на действащите системи за финансово управление и контрол и
Актуализация/Разработване на актуална детайлна система за финансово управление и
контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта - стр. 53-57;
- Определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта - стр.5862;
- Разработване на подробно описание на комуникационните връзки и
взаимоотношения в рамките на Звеното за изпълнение на проекта (членовете на СЕУП
от Община Велико Търново), между ЗИП и външния Изпълнител на услугата по
управление на проекта и останалите изпълнители на договори в рамките на проекта стр.62-64;
- Разработване, при необходимост, на детайлни и конкретни правила и процедури
във връзка с управлението и контрола на проекта, позовавайки се на съществуващите в
рамките на Община Велико Търново общи правила и процедури във връзка с управление
на средства от Европейския съюз и други публични средства; правила за извършване на
дейности по документални верификации в рамките на проекта; правила за извършване
на дейности по разплащания с изпълнители в рамките на проекта и осчетоводяване на
разходите в рамките на проекта; правила във връзка с извършване на проверки на място
за целите на проекта; правила във връзка с методите за администриране и докладване
на нередности по проекта; правила във връзка с осъществяване на мерките за
информация и публичност и всички други правила необходими във връзка с
ефективното и качествено управление на проекта) - стр.64-77;
- Разработване на план-график за мониторинг с конкретни мерки и отговорни
лица, които да ги осъществяват на база по-горе описаните процедури - стр.77-82;
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНСКО ПВИВИТЕГОВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

- Изготвяне на експертни финансови становища и анализи по документи и казуси,
свързани с изпълнението и финансовата отчетност на проекта - стр. 82-85;
- Осъществяване на проверка върху попълнените от страна на експертите на
екипа/звеното, сформирано в Община Велико Търново, контролни листа и доклади от
проверки на място - стр.85-89;
- Верификация на одобрените разходи от страна на ЗИП, преди включването им в
искания за средства - стр. 89-95;
- Оказване на съдействие на ЗИП при изготвяне на авансови (при необходимост)
и междинни искания за средства, доклади за напредък, тримесечни доклади за
напредък и месечни справки - стр. 95-99;
- Следене и отчитане на паричните потоци по проекта, съгласно заложените в
ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания - стр. 99-104;
- Проверки и съдействие за правилното осчетоводяване на разходи и
разплащанията с изпълнителите в рамките на проекта - стр. 104-109;
- Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и
публичност - стр. 110-113;
- Консултиране на служителите от Звеното за изпълнение на проекта във връзка
с провеждането на проверки на място от страна на Програма Интеррег У-А Румъния България 2014-2020 и други проверяващи и одитиращи институции и съдействие при
коригиране на установените несъответствия и изпълнение на предписанията от
проведени одити и проверки на място - стр. 113-117;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на договорите за услуги
и доставки, сключени за изпълнение на съответните дейности по проекта и проверки на
място на договорите с изпълнители за отчитане напредъка по изпълнение на дейностите
по проекта - стр.117-122;
- Съблюдаване на напредъка по изпълнение на проекта, посредством контрол при
изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по
отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за
осъществяване на проекта - стр. 122-126;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр. 126-129.
По Направление 2 - Дейности, свързани с инвестиционния процес и отчитане на
договорите за строително-монтажни работи, съгласно действащото законодателство стр.129-160:
- Първоначален преглед на техническата документация по проекта и становище
във връзка със започване на строителството - стр. 129-132;
- Координация на процеса на съгласуване на техническата документация по
проекта и издаване на разрешителни. Идентификация на необходимостта от документи
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/становища/ разрешителни от местни и национални органи и институции във връзка с
изпълнението на проекта и организиране на необходимите действия за получаването им
- стр.132-135;
- Изготвяне на технически становища и анализи във връзка с технологичния
процес на изпълнение на дейностите за СМР - стр. 135-138;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на изпълнителите на
дейности за строително монтажни работи включени в проекта и извършване на проверки
на място на договорите с изпълнители на СМР - стр. 138-142;
- Преглед на актовете за извършено СМР - стр. 142-144;
- Наблюдава процеса на изпълнение на технологично строителните програми по
договорите за строително монтажни работи и при установяване на несъответствия
информира ЗИП - стр. 144-146;
- Проследяване на линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР,
за всички подобекти включени в инвестиционния проект и при установяване на
изоставане информира ЗИП - стр.147-150;
- Даване на препоръки и становище на ЗИП при възникване и установяване на
изоставяне от линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР - стр.150151;
- Изготвя доклади при възникване на обстоятелства, застрашаващи нормалното
изпълнение на строително монтажните работи - стр.151-154;
- Подготвя, организира и участва в проверките на място на изпълнителите на
договорите за СМР - стр. 154-156;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр. 156-157;
- Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи - стр.157-160;
Методите, които участникът ще използва при изпълнението на дейностите по
направление 1 са описани на стр. 161-163, а за дейностите по направление 2 на стр. 163.
Комисията пристъпи към преглед и анализ на предложените от участника
„Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД в офертата експерти и Приложение № 6 Справка за професионалната компетентност на всеки един експерт в екипа за
изпълнение на поръчката.
> За Експерт № 1 „Ръководител на проекта", участникът предлага Андрей Горанов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 8 стр., стр. 1-8, и към нея са приложени доказателства за
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посочените обстоятелства, заверени копия - 20 стр.:
1. Диплома за висше образование на Андрей Горанов за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Бизнес администрация" на Сити
Юнивърсити, Сиатъл, Вашингтон, САЩ - с превод на български;
2. Диплом за висше образование на Андрей Горанов за образователно квалификационна степен „бакалавър", специалност „Хуманитарни науки" на Нокс
Колидж, гр. Гейлсбърг, щата Илинойс на САЩ - с превод на български;
3. Референция от Община Димитровград за Андрей Горанов;
4. Удостоверение от Фондация за реформа в местното самоуправление, гр. София
за Андрей Горанов;
5. Удостоверение от 26.05.2008 г. на Национален фонд „Култура" за Андрей
Горанов;
6. Удостоверение от 03.07.2009 г. от Община Монтана за Андрей Горанов;
7. Документ на чужд език без превод от 20.09.2016.1;
8. Удостоверение изх.№ 77/20.05.2008 г. на Регионална асоциация на общините
„Тракия" Стара Загора за Андрей Горанов;
9. Удостоверение за добро изпълнение № 70-00-692/18.11.2015 г. на Община
Болярово за „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД;
10. Удостоверение за добро изпълнение № 70-00-691/18.11.2015 г. на Община
Болярово за Андрей Горанов;
11. Референция от Сдружение "Технологичен институт по аквакултури" Монтана
за Андрей Горанов;
12. Граждански договор № ВС16КРОР001-1.026-0001-С01-11-01 от 08.02.2018 г. на
Андрей Горанов с Община Монтана;
Комисията установи, че е налице основание за отстраняване на участника от
участие в процедурата поради представяне на документ и информация на чужд език
без превод в техническото предложение. Съгласно предварително обявените условия
на обявлението за обществена поръчка в част IV.2.4) „Езици, на които могат да бъдат
подадени офертите или заявленията за участие:" е посочено „66". В документацията
за участие на стр. 36, в част IV „Изисквания при изготвяне и представяне на офертите",
точка: 1. Изисквания към документите е посочено:
„1.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на
български език. В случай, че документите се представят на език, различен от
български език, следва да бъдат придружени с превод на български език."
Съгласно чл. 101, ал.6 от ЗОП „Офертите и заявленията за участие се изготвят на
български език".
Комисията установи, че участникът е представил документ и информация без
превод с което не е изпълнил предварително обявено условие на обявлението и
документацията за участие.
33

ЯОМАМА-ВЦЬЗЕ^
Е п 1 е г г е 9
«Е..

ЕйЯ

ечяорелч цчом

ИТУН>. т1егге§гоЬ§. еи
Този документ е създаден в рамките на Проект ,, По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕЬ!-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеНег соппес1еЛ $есоп<1агу апс11егНагу пойез Ю ТЕИ-Т соге апс! сотргеНепзгуе пеРлгогк
!Игои%И]оШ СВС теазигез "), Проектен код: КОВО - 383. е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ,. ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионачно развитие. Цялата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Комисията единодушно решава, че е налице правно основание за отстраняване на
участника от последващо участие в процедурата на правно основание чл.107, т.1,
предложение последно от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условия на документацията и на обявлението и на основание чл. 107, т.5 от ЗОП поради
подаване на оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за
форма.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 2446 от дата 19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са
одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила
и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за обществената поръчка
са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането
й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с
изискванията.на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно
чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за
съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП
„Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят възможност на
комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано
нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е
извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
Еднаквото третиране на участници, които са положили дължимата грижа за
представяне на офертата, съобразено с процедурата и закона, с такива, които са
представили "неподходяща оферта" по смисъла на т. 25 от § 2 ДР на ЗОП, би означавало
поставяне в условията на неравнопоставеност и нееднакво третиране на същите. Това,
от своя страна, противоречи на заложените в чл. 2 от ЗОП принципи и не би
представлявало законосъобразно поведение на комисията по чл. 103 от ЗОП, а саниране
на очевидно допуснато нарушение. В настоящия случай следва да се отчете и да се даде
приоритет на стабилитета и императивния характер на записаните в условията по
процедурата указания. Допускането на офертата въпреки установените обстоятелства
би довело до опорочаване на принципно установения и строго формален ред за
провеждане и възлагане на процедурата за обществени поръчки, до неглижиране на
заложените условия, както и до компрометиране на принципа за равнопоставеност
между участниците в конкретната обществена поръчка.
За Експерт № 1 „Ръководител на проекта" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
1. Ръководител на проекта - ПКЕ1 - максимален брой точки - 30
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше образование,
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър" или
еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки", съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен и област придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 2 (два) изпълнени проекта и/или
договора, финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Ръководител на проекта" се присъждат 10
(десет) точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на образователно-квалификационна степен
„магистър" или еквивалентна образователна степен в област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки", професионално направление „Право" или
„Икономика", съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 5 (пет) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми.
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит в прилагането на Правилата за
изпълнение на проекти по Програми за териториално сътрудничество и/или в работата с
електронните системи за управление на проекти финансирани от тях;
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит при предоставяне на услуги за
управление на проекти/програми на английски език
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Андрей Горанов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност „Бизнес
администрация", което отговаря на минималните изисквания и е в професионално
направление съответстващо за допълнителни 5 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 01.12.2006-31.05.2008 г. - Ръководител на проект ВС2004/016782.01.06.03.07 Светилището на нимфите на община Димитровград по програма ФАРТрансгранично сътрудничество България - Гърция.
- В периода 15.11.2007-05.11.2008 г. - Ръководител на проект по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния ВС 2005/017-455.01.03 Съвместен
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фонд за малки проекти „от хора за хора" с Договор № ВС 2005/017-455.01.03.01.03 „Логистичен център за запазване на трансграничните интереси" изпълняван от Община
Монтана.
- В периода 13.06.2014-15.09.2015 г. - Ръководител на проект по договор с
предмет „Управление на проект „Реконструкция на ^АМ 1028 /1У-79021 от разклон N-79Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600", финансирана по договор №
28/321/01517/ 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) изпълняван от Община Болярово, Област
Ямбол.
- В периода 01.02.1998-31.10.1999 г. - Програмен координатор в Регионална
асоциация на общините „Тракия" Стара Загора - Управление на проекти на асоциацията,
управление и мониторинг на грантова схема за финансиране на проекти за местно
икономическо развитие на общини и НПО от региона, финансирана от програма П/1ЕДЖ
на Американския департамент по труда, подпомагане осъществяването на проекти на
членуващите общини.
- В периода 01.11.1999 г. - 28.02.2007 г. - Програмен координатор в Фондация за
реформа в местното самоуправление, гр. София.
Задачи и функции: - Управление и мониторинг на грантови схеми за общини и
НПО, финансирани от Американската агенция за международно развитие, в това число
грантови схеми за инфраструктурни проекти, проекти на НПО, проекти за центрове за
административно обслужване на гражданите, проекти на регионални асоциации на
общини и др., на стойност над 3 милиона щатски долара; програмен и финансов
мониторинг на проекти; - управление на програма „Обществен форум", финансирана от
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество с грантова схема за над 2,1
милиона лева за над 120 НПО и общини; програмен и финансов мониторинг на проекти;
- член на комисията към Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за оценка
на проекти по програма „Обществен форум"; - разработване на маркетингови стратегии
на три български общини; - участие в екипа по разработването на плана за развитие на
Южен Централен район 2007г. - 2013 г.;- оценка и мониторинг на проекти на общини и
НПО; - мониторинг на схемата за финансиране на РСО „Централна Стара планина" по
мандатно споразумение за финансов мениджмънт между Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество и ФРМС; - управление и мониторинг на грантова схема за
социални проекти, финансирана от Фондация Чарлс Стюарт Мот; - управление на
програма за НПО, работещи в областта на местното и регионалното развитие,
финансирана от Американския Тръст за Централна и Източна Европа чрез Институт
„Отворено общество" и ФРМС; - управление и мониторинг на програма за валоризация
на културно-историческото наследство с грантова схема за общини и НПО, финансирана
съвместно от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Национален Фонд
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„Култура"; - подготовка на бюджети на програми за финансиране на общини и НПО; подготовка на договори на бенефициенти по над 10 схеми за финансиране на общини и
НПО; - техническа подкрепа за подготовка на проекти на общини.
- Към Сдружение "Технологичен институт по аквакултури" Монтана - е изпълнил
цялостно администриране на Проект СВ007.1.32.361 ,^01П1 сгозз Ьогс1ег шШаИуев ^ог
сгеаНоп о^ есо МепсНу ге§юп", {гтсюс! ипс!ег 1п1егге§ - 1РА СВС Ви1§апа - 5егЬ1'а Рго§гатте
СС1 ИитЬег 2014ТС1615СВ007 оп ЬеЬаИ7 о( 1Не 1_еас1 раг1пег, аррот1ес1 Ьу Огс1ег
№04/27.09.2017 на английски език, чрез електронния портал на бенефициентите, както
и цялостна координация на проектните дейности.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнени подобни функции като ръководител на проект на наймалко 2 изпълнени проекта и/или договора, финансирани от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в прилагането на Правилата за изпълнение на проекти по Програми
за териториално сътрудничество и/или в работата с електронните системи за
управление на проекти финансирани от тях, съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в предоставянето на услуги за управление на проекти/програми на
английски език съответстващо за допълнителни 5 точки.
> За Експерт № 2 „Финансов напредък", участникът предлага Донка Ивановска.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 7 стр., стр. 1-7, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 15 стр.:
1. Диплома за висше образование на Донка Ивановска за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Счетоводство и контрол";
2. Свидетелство за професионална квалификация на Донка Ивановска по
„Международни икономически отношения";
3. Договор № 50 от 01.12.2007 г. за извършени финансови-счетоводни услуги
между Сдружение „БГР Консултанти" и ЕТ „ДЕА-Пасаван - Донка Ивановска";
4. Граждански договор № 10 от 04.09.2009 г. между Институт за екология на
мисленето и Донка Ивановска;
5. Договор № РД 11-06-007 от 15.02.2010 г. с Министерство на културата, гр. София
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и Донка Ивановска;
6. Договор от 01.04.2006 г. между Фондация „Ресурсен център" и ЕТ „ДЕА-Пасаван
- Донка Ивановска";
7. Удостоверение изх. № 034/22.06.2009 г. от „Микрофонд" АД, София за Донка
Ивановска;
8. Референция от Сдружение „Национална асоциация правна инициатива за
отворено управление" за Донка Ивановска;
За Експерт № 2 „Финансов напредък" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
2.Експерт Финансов напредък - ПКЕ2 - максимален брой точки - 20
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на позиция - финансов експерт, финансов координатор, експерт
финансов мениджър, експерт финансист, експерт счетоводител или еквивалент на най-малко
1 (един) изпълнен проект и/или договор, финансирани от национални и/или европейски
и/или международни програми, проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Финансов напредък" се присъждат 10 (десет)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
«Допълнителни 3 (три) точки - при наличието на придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър" или „магистър" в професионално направление „Икономика",
специалност „Финанси" или „Финанси, счетоводство и контрол" или „Публични финанси"
или „Финансов контрол" или „Финансов мениджмънт" или „Финансов анализ и контрол"
или „Финансово управление в публичния сектор", съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002
г. или еквивалентни на посочените образователна степен, област и направление придобити в
чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на позиция - финансов експерт,
финансов координатор, експерт финансов мениджър, експерт финансист, експерт
счетоводител или еквивалент на най-малко 1 (един) изпълнен инфраструктурен обект
38

1 п ! : е г г е д
мгмгю. т!егге§гоЬ§. еи
Този документ е създаден в рамките на Проект ., По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („ВеИег соппесГес! зесопАагу апс11егНагу пойех Ю ТЕИ-Т соге апс1 сотргекепзпе пе1н>огк
!кгоиф ]от1 СВС теахигез"), Проектен код: НОВО - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цячата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

' РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми или др.
средства.
• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличие на опит в работата с електронните системи
за управление на проекти/програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Донка Ивановска, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Счетоводство и контрол", което отговаря на минималните изисквания и е в
професионално направление съответстващо за допълнителни 3 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 04.2008-04.2009 г. - Финансов експерт в по ВС 2005/017-353.01.03 „Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно
положение със специален фокус върху ромите". В това си качество е изпълнявала
следните задължения: - Наблюдение и контрол по горепосочената грантова схема на 33
инфраструктурни проекта, включващи изграждане и доизграждане, реконструкция,
рехабилитация и ремонт на техническа, социална и образователна инфраструктура в
населени места или части от населени места с концентрация на ромското население; Оказване на съдействие на бенефициентите на безвъзмездна помощ при финансово
изпълнение и управление на проектите -изготвяне на индивидуални контролни листове
за проверка, мониторинг и контрол на финансовото изпълнение на проектите и от страна
на крайните бенефициенти; - Проверка и оценка за допустимост на разходите; Проверка на финансовите отчети и искания за плащания; - Проверка на счетоводното
отчитане на усвоените от бенефициентите средства; - Финансов анализ на изпълнението
на наблюдаваните договори; - Изготвяне на анализ „разходи-ползи"; - Изготвяне на
доклади от проведените проверки и наблюдения;
- Експерт „Счетоводство" в Сдружение „Национална асоциация правна
инициатива за отворено управление", с дългогодишен опит в: - Организиране и
оптимизиране на счетоводните операции и отчетност и Отразяване на всички стопански
операции и отчитането им по проекти:
• ФАР-РГО-2002 - проект "Българският модел в публично- частното партньорство за
борба с корупцията";
• ФРМС - У5АЮ - проект "Обществените поръчки - изменения и допълнения,
предстоящи промени, нормативна рамка и актуални въпроси на приложението
им";
• Агенция по заетостта - програма АУПТ - проекти "Планиране на местното
икономическо развитие на общините Етрополе, Гурково,Чупрене";
• ФАР-РГО-2005 - проект
"Стойност
на парите и иновации,
с
които
неправителствените организации могат да допринесат при изпълнението на
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социални дейности и проекти за опазване на околната среда";
ОПАК - проект "Подобряване уменията на неправителствените организации за
взаимодействие и диалог с администрацията";
• Младежка мрежа за икономически обмен в трансграничния регион по програма
Интеррег ИПА България Сърбия.
Експертната работа включва подготвяне и подаване на финансови отчети и
документи чрез електронните платформи и системи на съответните програми (ИСУН
2020, еМ5).
- В периода 04.09.2009-30.04.2011 г. - Финансов експерт и счетоводно
обслужване на проект № ВС0012-САЕ-00069-Е-У1-ЕЕА РМ „Реконструкция и
рехабилитация на терапевтичната общност „Феникс" в с. Бракьовци, Годеч".
- В периода 15.02.2010-12.10.2011 г. - Счетоводител на проект „Консервация,
реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите, гр.
Стара Загора" с № ВС161Р0001/3.1-01/2008/001-4 финансиран съгласно договор за БФП
ВС161Р0001 /3.1 -01 /2008/001 /2.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето има изпълнена подобна функция като финансов експерт на най-малко
1 изпълнен проект и/или договор, финансиран от национални и/и ли европейски и/или
международни програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните
изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в работата с електронните системи за управление на
проекти/програми, съответстващо за допълнителни 4 точки.
•

> За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна", участникът предлага Димитър Ангелов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 9 стр., стр. 1-9, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 41 стр.:
1. Диплома за висше образование на Димитър Ангелов за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Пътно строителство и мостове";
2. Удостоверение Рег.№ 180-855-а/23.04.2009 г. от поделение 54240 - Пловдив на
Димитър Ангелов;
3. Референция от 26.01.2009 г. издадена от поделение 54240 - Пловдив на
Димитър Ангелов;
4. Референция от 02.02.2015 г. издадена от АКТОР АСД КЧТ на Димитър Ангелов;
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5. Скрийшот от страница на АПИ - проекти, АМ „СТРУМА" ЛОТ 4, участък
„Сандански - Кулата";
6. Удостоверение с изх. № 23/29.01.2015 г. Образец УП-3 от АКТОР АСД КЧТ на
Димитър Ангелов;
7. Трудова книжка на Димитър Ангелов;
8. Удостоверение с изх. № ТРЗ-99/20.02.2019 г. Образец УП-3 от Т7 Консулт ЕООД
на Димитър Ангелов;
9. Удостоверение с изх. № ТРЗ-100/20.02.2019 г. Образец УП-3 от Т7 Консулт
ЕООД на Димитър Ангелов;
10. КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа - Акт 15
от 26.01.2009 г. - „Рехабилитация на път 1И-5603-М-63-х.Каваклийка-Найденово-Голям
дол-Бр. Даскалови от км 0+000 до км 29+410" с възложител Национална агенция „Пътна
инфраструктура" - Областно пътно управление гр. Стара Загора;
11. КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа - Акт 15
от 16.03.2018 г. - „Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов", в участъка от
кръстовище "Централна гара" до бул. "Шести септември", гр. Пловдив Ш-ти подетап от Iви етап, от О.Т. 36/км. 1+050/ до О.Т.2/км. 1+650/ с Възложител Община Пловдив с
възложител Община Пловдив;
12. Последни страници с подписи от Констативен акт за предаване на строеж „Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов", в участъка от кръстовище
"Централна гара" до бул. "Шести септември", гр. Пловдив" - 1-ви и И-ри подетап с
възложител Община Пловдив;
13. КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа - Акт 15
от 16.10.2015 г. - „Автомагистрала "Марица" ЛОТ 1, участък „Оризово - Димитровград":
1. от км 5+000 до км 5+100" - основно трасе; 2. от км 5+100 до км 15+440" - основно
трасе; 3. от км 15+440 до км 36+400" с Възложител Агенция Пътна инфраструктура при
МРРБ;
14. КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа - Акт 15
от 08.06.2015 г. - „Реконструкция и рехабилитация на Път 5РО 1300 /Път м-37-3латицаПанагюрище/- Карлиево границата - Община Челопеч - /път 1-6/ от км 0+405,00 до км
1+433,03 с Възложител Община Челопеч;
15. КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа - Акт 15
от 30.07.2015 г. - „Реконструкция и рехабилитация на Път 5РО 1431 /Път и-37-3латицаПанагюрище/- Църквище границата - Община Челопеч - /път 1-6/ от км 0+000,00 до км
2+606,24 с Възложител Община Челопеч;
16. КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа - Акт 15
от 10.09.2015 г. - „Рехабилитация на местен общински път В Ю 1351/11-84, Юндола-Черна
Места/-Смолево-с. Бел Камен" с Възложител Община Якоруда, област Благоевград;
17. Последни страници с подписи от Констативен акт за предаване на строеж „Основен ремонт на мост на р. Марица по бул. "Васил Априлов" и подобект „Пешеходен
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светофар по съществуващата пешеходна пътека в непосредствена близост до южния
устой на съоръжението" с възложител Община Пловдив;
18. Последна страница с подписи на Констативен акт за предаване на строеж „АМ Тракия Лот 3. Участък „Нова Загора - Ямбол" от км 241+900 до км 277+597 - основно
трасе";
19. Последна страница с подписи на Констативен акт за предаване на строеж с
Възложител Община Созопол;
За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
3. Експерт „Инженер - част „Пътна" - ПКЕЗ - максимален брой точки - 20
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Технически науки"
- професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 (един) изпълнен проект и/или
договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Инженер - част „Пътна" се присъждат 10
(десет) точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличието на придобита образователноквалификационна степен „бакалавър" или „магистър" или еквивалентна образователна
степен в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия",
специалност „Транспортно строителство" или „Пътно строителство" или „Управление на
европейски инфраструктурни проекти" или „Управление на проекти в строителството",
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентни на посочените
образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми и проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки при наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Димитър Ангелов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност „Пътно
строителство и мостове", което отговаря на минималните изисквания и е в
професионално направление съответстващо за допълнителни 4 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 1986-2008 г. - Министерство на отбраната - БА- Поделение 54 270 Длъжности: Началник строителен обект, Началник на служба инженерно летищно
строителство, проектант. Изпълнени дейности: Ръководене на строителството на
следните обекти: - Изграждане на "Свързващ път" и подпорна стена в района на село
Голяма Раковица; - Изграждане на Свързващ път - х. Тъжа - вр. Триглав; - Изграждане
на ПРУ на ВРЗ - Пловдив и Гр. Игнатиево; - Реконструкция на: Полоса за излитане и
кацане ПИК, Рульожни пътеки ПР и стоянки за самолети ССЦЗ-Летище Добрич; Реконструкция на: Вътрешно-летищен път; Реконструкция на площадки за запуск и
площадки за самолети и т.н. - Летище Узунджово; и др.;
- В периода 30.07.2012 г. до 09.01.2015 г. - в качеството си на строителен инженер
в АКТОР АСД КЧТ е Технически ръководител на обект Допълнително проектиране и
строителство на: АМ „Струма" Лот 4, участък „Сандански - Кулата" от КМ423+800 до км
438+500 по проект финансиран по ОП Транспорт 2007-2013, изпълнен по договор за СМР:
РД-33-2/19.03.2012 г.;
- В периода 2008-2009 г. - в качеството си на инженер по част пътна и
ръководител на екип за строителен надзор в „Микс консулт" ООД, гр. Пловдив е
изпълнил следния обект: „Рехабилитация на път Л1-5603-М-63-х.КаваклийкаНайденово-Голям дол-Бр. Даскалови от км 0+000 до км 29+410", община Братя
Даскалови с Възложител ОПУ Стара Загора;
- В периода 15.01.2009-20.02.2019 г. - в качеството си на: инженер строителен
надзор, инженер проектант в „Т7 Консулт" ЕООД е изпълнил следните обекти:
- „Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов", в участъка от
кръстовище "Централна гара" до бул. "Шести септември", гр. Пловдив Ш-ти подетап от Iви етап, от О.Т. 36/км. 1+050/ до О.Т.2/км. 1+650/ с Възложител Община Пловдив с
възложител Община Пловдив - инженер по част „Пътна", „ П Б З " и ръководител на
екипа строителен надзор;
- „Автомагистрала "Марица" ЛОТ 1, участък „Оризово - Димитровград": 1. от
км 5+000 до км 5+100" - основно трасе; 2. от км 5+100 до км 15+440" - основно трасе; 3.
от км 15+440 до км 36+400" с Възложител Агенция Пътна инфраструктура при МРРБ ръководител екип строителен надзор, инженер по материалите и „ П Б З " ;
- „Реконструкция и рехабилитация на Път 5РО 1300 /Път м-37-3латицаПанагюрище/- Карлиево границата - Община Челопеч - /път 1-6/ от км 0+405,00 до км
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ! Челопеч - инженер по част „Пътна", „ОД", „ВОД" и
1+433,03 с ИНВЕСТИРАМЕ
Възложител
Община
„ПБЗ" строителен надзор;
- „Реконструкция и рехабилитация на Път 5РО 1431 /Път и-37-3латицаПанагюрище/- Църквище границата - Община Челопеч - /път 1-6/ от км 0+000,00 до км
2+606,24 с Възложител Община Челопеч - инженер по част „Пътна", „ОД" строителен
надзор;
- „Рехабилитация на местен общински път В1_С 1351/11-84, Юндола-Черна
Места/-Смолево-с. Бел Камен" с Възложител Община Якоруда, област Благоевград инженер по част „Пътна" и „ВОД" строителен надзор;
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнена подобна функция като експерт „Инженер - част
„Пътна" на най-малко 1 проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски
и/или международни програми и проекти съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността, съответстващо
за допълнителни 3 точки.

> За Експерт № 4 „Регионално развитие", участникът предлага Лия Раданова.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 11 стр., стр. 1-11, и към нея са приложени доказателства
за посочените обстоятелства, заверени копия - 18 стр.:
1. Диплома за висше образование на Лия Раданова за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Стопанско управление";
2. Диплома за висше образование на Лия Раданова за образователно квалификационна степен „бакалавър", специалност „Стопанско управление";
3. Трудова книжка № 04 на Лия Раданова;
4. Учредителен акт на „Юропиън Проджектс Консултинг" ЕООД;
За Експерт № 4 „Регионално развитие" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
4. Експерт „Регионално развитие" - ПКЕ4 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Администрация и управление", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина.
При съответствие с минимума, за експерт „Регионално развитие" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 7 (седем) точки наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Лия Раданова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Стопанско управление", което отговаря на минималните изисквания.
Лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността;
- В периода 20.10.2010-17.06.2013 г. - „Национален консултант по обществени
поръчки" ООД - Експерт икономически анализи и публично-частно партньорство (От
20.10.2010 г. до 01.2013 г. ) и Експерт Оперативен мониторинг и обществени
поръчки (От 01.2013 г. до 06.2013 г.)
- В периода 17.06.2013-16.03.2015 г. - „ГудУил Консултинг" ЕООД - Бизнес
консултант (От 17.06.2013 г. до 07.04.2014 г.) Ръководител група - Бизнес
консултант (От 07.04.2014 г. до 16.03.2015 г.)
- В периода 10.09.2015 г. - до момента - „Юропиън Проджектс Консултинг" ЕООД
- Управител и едноличен собственик на капитала.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има повече от 3 години професионален опит по специалността,
съответстващо за допълнителни 7 точки.
> За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол", участникът предлага Веселина
Георгиева.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 9 стр., стр. 1-9, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 17 стр.:
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1. Диплома за висше образование на Веселина Георгиева за образователно квалификационна степен „бакалавър", специалност „Международни икономически
отношения";
2. Диплома за висше образование на Веселина Георгиева за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Публична администрация";
3. Референция от 28.05.2009 г. от Директор на Дирекция Европейски
инфраструктурни проекти в МРРБ за Веселина Георгиева;
4. Референция от 24.03.2014 г. от Община Созопол на „ПроАктив Тийм" ЕООД и
Веселина Георгиева;
5. Референция изх. № 5-26-00-557/26.10.2015 г. от Община Созопол на ДЗЗД
Обединение „Созопол - АКВА Консултинг";
6. Референция от ДЗЗД Обединение „Созопол - АКВА Консултинг" за Веселина
Георгиева;
7. Референция изх.рег. № 30-1012-1/12.12.2012 г. на Община Поморие за
„ПроАктив Тийм" ЕООД;
8. Референция № 186/27.06.2014 г. на Община Мездра за „ПроАктив Тийм" ЕООД;
9. Референция № 0101/15.05.2018 г. на „Региоплан" ЕООД за Веселина Георгиева;
10. Референция от Сдружение "Технологичен институт по аквакултури" Монтана
за Веселина Георгиева;
За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
5. Експерт „Мониторинг и контрол" - ПКЕ5 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област, направление
придобити в чужбина
и
да е осъществил мониторинг или контрол на поне 1 (един) изпълнен проект и/или договор,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми, проекти или
др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Мониторинг и контрол" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
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• Допълнителни 4 (четири) точки - изпълнени най-малко 1 (една) дейност, свързана с
разработването на механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични
проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки - при наличие на опит в контрола на обществени поръчки в
рамките на проекти, финансирани от национални и/или европейски и/или международни
програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Веселина Георгиева, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „бакалавър", специалност
„Международни икономически отношения" и степен „Магистър", специалност
„Публична администрация", което отговаря на минималните изисквания.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 05.2003 - 05.2009 г. - Главен експерт и старши експерт в отдел
„Финансово управление", главен експерт и държавен експерт в отдел
„Програмиране и мониторинг" в дирекция „Изпълнителна агенция ИСПА благоустройствени системи „ (впоследствие преименувана в дирекция „Европейски
структурни проекти") в МРРБ със следните основни функции: - ИСПА мярка
2 О О О / В О / 1 6 / Р / Р Е / 0 0 3 „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в
басейна на р. Марица (стара Загора и Димитровград) - участие в управляващия Комитет
на ИСПА мярката, осъществяване на мониторинг на дейностите по проекта съгласно
изискванията на финансиращите институции, подготовка на месечни и шестмесечни
доклади за напредък до дирекция „Управление на средствата от ЕС" и дирекция
„Национален фонд" в Министерство на финансите , подготовка на искане за изменение
на Финансовия меморандум по ИСПА мярката за усвояване на спестените средства от
търгове чрез включване на допълнителен компонент За техническа помощ за подготовка
на интегрирани водни проекти; докладване напредъка по ИСПА мярката по време на
шестмесечните заседания на Мониторинговия комитет по програма ИСПА в България; ИСПА мярка 2005/ВС/16/Р/РЕ/003 "Интегриран воден проект за гр. Бургас" - участие в
подготовката заемното споразумение с ЕБВР , в подготовката на предпроектното
проучване и апликационна форма по програма ИСПА, оценка на крайните бенефициенти,
мониторинг на дейностите по проекта и др.; - ИСПА мярка 2005/ВС/16/Р/РЕ/004
"Интегриран воден проект за гр. Русе" участие в подготовката заемното споразумение с
ЕБВР, в подготовката на предпроектното проучване и апликационна форма по програма
ИСПА, оценка на крайните бенефициенти, мониторинг на дейностите по проекта и др.;
- „Проект България -защита на речните и морски брегове от ерозия и абразия на водата
и свързаните с тях свлачищни процеси" мониторинг на дейностите по проекта - съгласно
изискванията на финансиращите институции, подготовка на документация, вкл. и
финансов напредък; - Участие в оценителни комисии като експерт при провеждане на
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тръжни документации за строителен надзор по ИСПА мярка 2000/ВС/16/Р/РЕ/ООЗ
„Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица,
както и участие в оценителни комисии с участието на представители на Европейската
комисия , Главна Дирекция „Регионална политика" във връзка с гореизброените ИСПА
Мерки; - Координация и изпълнение на дейностите по преминаване към
Децентрализирана система за изпълнение на Проекти по програма ИСПА (ЕР15) и
акредитиране от Европейската комисия на Изпълнителна агенция по програма ИСПА в
МРРБ -Участие в Работни групи за подготовката на ОЛОС Приоритетна ос 1 и ОПРР; Подготовка и участие в одитни комисии на оторизираните български (Сметна палата на
Република България, дирекция „Одит на средствата от ЕС в Министерство на финансите,
звено за вътрешен одит в МРРБ) и европейски (ГД Регионална политика на Европейската
Комисия, европейска сметна палата) институции по проекти, управлявани от
Дирекцията;
- През 2014 г. - Ръководител на екип за оказване на външна консултантска помощ
за подкрепа при организацията и управлението на проект „Интегриран проект на водния
цикъл на Созопол - I етап" финансиран по ОПОС 2077-2013. Извършени дейности: Подготовка на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки по
ЗОП; - Преглед и редакция на документи за провеждане на процедури за избор на
изпълнител; - Разработване на вътрешни правила/процедури и контролни листа за
управление на проекта; - Подготовка на доклади за напредъка на проекта; - Дейности
по финансово управление; - Проверки на място на изпълнението на договорите за
обществени поръчки, сключени в изпълнение на проекта; - Изготвяне на окончателен
доклад за изпълнението на проекта;
- В периода 28.02.2018 - 15.04.2018 г. - Експерт „Стратегическо планиране и
анализ разходи-ползи" в екипа на „Региоплан" ЕООД, при изпълнение на договор с
предмет „Изготвяне на анализ разходи-ползи необходим за целите на Община Русе за
кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на анаеробна инсталация за
разделно събирани биоразградими отпадъци за нуждите на общините от РУСО Русе"" по
процедура В016М10Р002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за
разделно събирани биоразградими отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020";
- Към Сдружение "Технологичен институт по аквакултури" Монтана - разработва
механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението на Проект СВ007.1.32.361 '\ю1'п1
сго55 Ьогсюг шШайуез ^ог сгеаНоп о^ есо ^пепсПу. гедюп", йш^ес! ипсюг 1п1егге§ - 1РА СВС
Ви1§апа - БегЬма Рго§гатте СС1 ИитЬег 2014ТС1615СВ007 оп ЬеЬаК о^ ИЬе Ьеас! раПпег,
аррот1ес! Ьу Огсюг №04/27.09.2017.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето е осъществило мониторинг и контрол на поне 1 изпълнен проект
и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни
програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните изисквания.
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- От представените документи и информация за експерта, комисията установява
наличието на изпълнение на най-малко 1 дейност, свързана с разработването на
механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични проекти,
съответстващо за допълнителни 4 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в контрола на обществени поръчки в рамките на проекти,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
съответстващо за допълнителни 3 точки.
Предвид изложените по-горе мотиви за отстраняване по отношение на Експерт №
1 „Ръководител на проекта" - Андрей Горанов /поради представяне на документ и
информация на чужд език без превод в техническото предложение/, комисията
единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника „Юропиън
Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД от последващо участие на основание чл. 107, т.1
предложение последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени
в документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на условията за
представяне, включително за форма. В този смисъл, така представената от участника
оферта се явява „Неподходяща оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните
разпоредби на Закона за обществените поръчки.
Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за
защита
на конкуренцията
и Върховния административен
съд като висш
правораздавателен орган по напълно аналогични случаи, пример за която са Решение №
12463 от 16.10.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7474/2018 г., IV о., докладчик съдията Румяна
Монова; Решение № 9673 от 24.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3617/2019 г., IV о.,
докладчик председателят Диана Гърбатова; Решение № 2015 от 13.02.2019 г. на ВАС по
адм. д. № 14317/2018 г., IV о., докладчик председателят Диана Гърбатова.
III. Относно оферта с вх. № 53-3028-1/09.04.2020 г., 11:41 ч. на „Проджект
партнерс" ЕООД, с ЕИК 175230589, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Проф. Георги Брадистилов № 6, бл. 0, вх. 1, ет. 4, ап. 5.2 и адрес за
кореспонденция гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 5, ет. 4, ап. 5.2, тел.:
0887 621 191, е-таП: оШсе@рго^ес1раг!пег5-Ь§.сот, лице за контакти: Роман
Войнски.
Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:
Участникът в срока за събиране на оферти е представил, плик с допълнителна
информация и документи с вх. № 53-3028-2/30.04.2020 г., 11:19 ч. на „Проджект
партнерс" ЕООД и съгласно съдържащото се в него приложно писмо, комисията
разгледа както следва:
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- променено/допълнено Техническо предложение - по образец Приложение № 5,
подписано и подпечатано от Роман Войнски, в качеството му на управител и
представляващ дружеството - 3 стр., стр. 1-3 от допълнително представените
документи;
- променено/допълнено Приложение 1 към Приложение 5 Техническо
предложение, подписано и подпечатано от Роман Войнски, в качеството му на управител
и представляващ дружеството - 90 стр., стр. 1-90 от допълнително представените
документи;
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото
предложение по образец Приложение № 5 на участник „Проджект партнерс" ЕООД
установи, че техническото предложението за изпълнение на поръчката съдържа
минимално изискуемата информация.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчка - приложение 1
към Приложение № 5 „Техническо предложение" на стр. 1 от стр. 90. Участникът е
представил накратко разбиране и анализ на предмета на поръчката и приложимата
нормативна уредба на стр. 3-8. Подхода за изпълнение на отделните етапи на поръчката
е представил на стр.9-16. Организация на ключовия екип и взаимодействие между
експертите е представена на стр. 13-16.
Подробно описание за подхода, разпределението на задълженията и
отговорностите на експертите по дейности и съответните задачи за всеки етап и
описание необходими ресурси в таблична форма представя на стр. 17-39, а именно:
По направление 1 - Административни дейности, извършвани от експерти по
управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и
докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични
събития и др. - стр.18-33:
- Преглед на действащите системи за финансово управление и контрол и
Актуализация/Разработване на актуална детайлна система за финансово управление и
контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта - стр. 18-19;
- Определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта - стр. 1921;
- Разработване на подробно описание на комуникационните връзки и
взаимоотношения в рамките на Звеното за изпълнение на проекта (членовете на СЕУП
от Община Велико Търново), между ЗИП и външния Изпълнител на услугата по
управление на проекта и останалите изпълнители на договори в рамките на проекта стр.21-22;
- Разработване, при необходимост, на детайлни и конкретни правила и процедури
във връзка с управлението и контрола на проекта, позовавайки се на съществуващите в
рамките на Община Велико Търново общи правила и процедури във връзка с управление
на средства от Европейския съюз и други публични средства; правила за извършване на
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дейности по документални верификации в рамките на проекта; правила за извършване
на дейности по разплащания с изпълнители в рамките на проекта и осчетоводяване на
разходите в рамките на проекта; правила във връзка с извършване на проверки на място
за целите на проекта; правила във връзка с методите за администриране и докладване
на нередности по проекта; правила във връзка с осъществяване на мерките за
информация и публичност и всички други правила необходими във връзка с
ефективното и качествено управление на проекта) - стр.22-23;
- Разработване на план-график за мониторинг с конкретни мерки и отговорни
лица, които да ги осъществяват на база по-горе описаните процедури - стр.24.
- Изготвяне на експертни финансови становища и анализи по документи и казуси,
свързани с изпълнението и финансовата отчетност на проекта - стр. 25;
- Осъществяване на проверка върху попълнените от страна на експертите на
екипа/звеното, сформирано в Община Велико Търново, контролни листа и доклади от
проверки на място - стр.26-27;
- Верификация на одобрените разходи от страна на ЗИП, преди включването им в
искания за средства - стр. 27;
- Оказване на съдействие на ЗИП при изготвяне на авансови (при необходимост)
и междинни искания за средства, доклади за напредък, тримесечни доклади за
напредък и месечни справки - стр. 28;
- Следене и отчитане на паричните потоци по проекта, съгласно заложените в
ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания - стр. 29;
- Проверки и съдействие за правилното осчетоводяване на разходи и
разплащанията с изпълнителите в рамките на проекта - стр. 29-30;
- Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и
публичност - стр. 31
- Консултиране на служителите от Звеното за изпълнение на проекта във връзка
с провеждането на проверки на място от страна на Програма Интеррег У-А Румъния България 2014-2020 и други проверяващи и одитиращи институции и съдействие при
коригиране на установените несъответствия и изпълнение на предписанията от
проведени одити и проверки на място - стр.26;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на договорите за услуги
и доставки, сключени за изпълнение на съответните дейности по проекта и проверки на
място на договорите с изпълнители за отчитане напредъка по изпълнение на дейностите
по проекта - стр.29-30;
- Съблюдаване на напредъка по изпълнение на проекта, посредством контрол при
изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по
отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за
осъществяване на проекта - стр. 31-32;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр.32-33.
По Направление 2 - Дейности, свързани с инвестиционния процес и отчитане на
договорите за строително-монтажни работи, съгласно действащото законодателство стр.33-39:
- Първоначален преглед на техническата документация по проекта и становище
във връзка със започване на строителството - стр.33-34;
- Координация на процеса на съгласуване на техническата документация по
проекта и издаване на разрешителни. Идентификация на необходимостта от документи
/становища/ разрешителни от местни и национални органи и институции във връзка с
изпълнението на проекта и организиране на необходимите действия за получаването им
- стр.34-35;
- Изготвяне на технически становища и анализи във връзка с технологичния
процес на изпълнение на дейностите за СМР - стр.35;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на изпълнителите на
дейности за строително монтажни работи включени в проекта и извършване на проверки
на място на договорите с изпълнители на СМР - стр.35-36;
- Преглед на актовете за извършено СМР - стр.36-37;
- Наблюдава процеса на изпълнение на технологично строителните програми по
договорите за строително монтажни работи и при установяване на несъответствия
информира ЗИП - стр. 36-37;
- Проследяване на линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР,
за всички подобекти включени в инвестиционния проект и при установяване на
изоставане информира ЗИП - стр.36-37;
- Даване на препоръки и становище на ЗИП при възникване и установяване на
изоставяне от линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР - стр.36-37;
- Изготвя доклади при възникване на обстоятелства, застрашаващи нормалното
изпълнение на строително монтажните работи - стр.37-38;
- Подготвя, организира и участва в проверките на място на изпълнителите на
договорите за СМР - стр.35-36;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр. 38-39;
- Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи - стр.38-39;
Методите за изпълнение на всяко направление от дейности са описани на стр. 4059; План за управление на риска и ръководство за управление на качеството е
представил на стр.60-90.
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Комисията пристъпи към преглед и анализ на предложените от участника
„Проджект партнерс" ЕООД в офертата експерти и Приложение № 6 - Справка за
професионалната компетентност на всеки един експерт в екипа за изпълнение на
поръчката.
> За Експерт № 1 „Ръководител на проекта", участникът предлага Роман Воински.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 7 стр., стр. 1-7, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 8 стр.:
1. Диплома за висше образование на Роман Воински за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Право";
2. Удостоверение за добро изпълнение № РД-08-00-823/18.06.2018 г. на Община
Левски за „Проджект партнерс" ЕООД и Роман Воински;
3. Удостоверение за добро изпълнение № 26-176/21.03.2016 г. на Община Никопол
за „Проджект партнерс" ЕООД и Роман Воински;
4. Удостоверение за добро изпълнение № 26-189/ 15.04.2015 г. на Община
Никопол за „Проджект партнерс" ЕООД и Роман Воински;
5. Удостоверение за добро изпълнение 19.05.2014 г. на Община Чипровци за
„Проджект партнерс" ЕООД и Роман Воински;
За Експерт № 1 „Ръководител на проекта" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
1. Ръководител на проекта - ПКЕ1 - максимален брой точки - 30
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше образование,
завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър" или
еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки", съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен и област придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 2 (два) изпълнени проекта и/или
договора, финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Ръководител на проекта" се присъждат 10
(десет) точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
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обстоятелства:
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на образователно-квалификационна степен
„магистър" или еквивалентна образователна степен в област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки", професионално направление „Право" или
„Икономика", съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 5 (пет) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми.
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит в прилагането на Правилата за
изпълнение на проекти по Програми за териториално сътрудничество и/или в работата с
електронните системи за управление на проекти финансирани от тях;
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит при предоставяне на услуги за
управление на проекти/програми на английски език
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Роман Воински, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност „Право",
което отговаря на минималните изисквания и е в професионално направление
съответстващо за допълнителни 5 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 04.09.2014-18.03.2016 г. - Ръководител на екип за предоставяне на
консултантски услуги по управление дейностите на проект: „Предотвратяване на риска
от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване
на околната среда в трансграничния регион", по „Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния - България 2007-2013".
Задачи и отговорности: - Организация и управление на проекта; - Съдействие
при разработване на документации за провеждане на процедури за определяне на
изпълнител; - Текущо проследяване на физическото и финансово изпълнение на
проекта; - Следене графика на дейностите; - Съблюдаване изготвянето на необходимите
технически и финансови документи за отчитане на изпълнението; - Осъществяване на
координация на дейностите с румънския партньор;
- В периода 04.09.2013-15.04.2015 г. - Ръководител на екип за предоставяне на
Консултантски услуги'по управление на проект: „Подобряване на условията на градската
среда в община Никопол, чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и
паркови пространства в селата: Асеново, Дебова, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица,
Новачене и Санадиново и реконструкция на ул. Васил Левски в с. Черквиза, община
Никопол", финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007201 Зг.
54
с г *
• п й е г т е д

Н

еьяоРСАм и «ом

тт>.Ме>ге^гоЬ§.еи
Този документ е създаден е рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ ВеИег соппес1ей зесопАагу апс! IегНагу поАез 1о ТЕИ-Тсоге апЛ сотргекепзюе пеГюогк
1кгои§И]о\п1 СВС теазигез"), Проектен код: НОВО —383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цячата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Н

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Задачи и отговорности: - Организация и управление на проекта; - Съдействие
при разработване на документации за провеждане на процедури за определяне на
изпълнител; - Текущо проследяване на физическото и финансово изпълнение на
проекта; - Следене графика на дейностите; - Съблюдаване изготвянето на необходимите
технически и финансови документи за отчитане на изпълнението; .
- В периода 12.07.2012-16.12.2013 г. - Ръководител на екип за предоставяне на
консултантски услуги по управление и мониторинг на проект: „Подобряване средата на
живот в Община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари,
улично осветление и улична мрежа" финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места", от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013
г. (ПРСР)" по договор № 12/322/00557 от 31.08.2011 г. с ДФ „Земеделие".
- В периода 17.03.2017-18.03.2018 г. - Ръководител на екип за управление на
проект „Консултантски услуги по управление на проект „Ь-ТЕИ - Ипкт§ 1еп 1Ьгои§1т ЬеНег
соппесШп ЬеЬуееп 1егШгу пойез Шгпи та§иге1е апс1 1еузю (ог $и51а1паЬ1е с1еуеюртеп1
о?
агеа"/Л-ТЕН свързване чрез по-добра връзка между третични възли Търну
магуреле и Левски/ за устойчиво развитие на района, финансиран по Трансграничната
Програма 1п1егге§ У-А Румъния - България 2014-2020г."
- В изпълнение на договора, като част от дейностите по управление на проекта са
изготвили и провели успешно и законосъобразно обществени поръчки за избор на
изпълнители за: строителство, строителен надзор, доставки, публичност и визуализация
на проекта.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнени подобни функции като ръководител на проект на наймалко 2 изпълнени проекта и/или договора, финансирани от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в прилагането на Правилата за изпълнение на проекти по Програми
за териториално сътрудничество и/или в работата с електронните системи за
управление на проекти финансирани от тях, съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в предоставянето на услуги за управление на проекти/програми на
английски език съответстващо за допълнителни 5 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ1 с максимален брой
точки 30, при посочените по-горе мотиви.
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> За Експерт № 2 „Финансов напредък", участникът предлага Владислав Хасъмски.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение №6-4 стр., стр. 1 -4, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 6 стр.:
1. Диплома за висше образование на Владислав Хасъмски за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Финансов мениджмънт и
маркетинг";
2. Удостоверение за добро изпълнение № 26-176/21.03.2016 г. на Община Никопол
за „Проджект партнерс" ЕООД и Владислав Хасъмски;
Комисията след като разгледа и анализира представената информация в образец
Приложение №6 и приложените доказателства, единодушно реши да бъде извършена
проверка по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП от Община Никопол, относно посочените
обстоятелства в Удостоверение за добро изпълнение издадено от Кмета на Община
Никопол с изх. № 26-176 от 21.03.2016 г., за успешно изпълнен от „Проджект партнерс"
ЕООД, договор с № 170/04.09.2014 г. с предмет „Консултантски услуги по управление
дейностите на проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав
при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда е
трансграничния
регион", М/5 ЕТС код 348, съфинансиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". В същото е посочено,
че при изпълнение на дейностите по договора лицето Владислав Хасъмски е бил
финансов експерт по проекта, отговарящ за финансовото отчитане на проекта. Също
така е посочено, че при управлението на проекта е използвана електронна платформа
за управление на проекти, собствена разработка на „Проджект Партнерс" ООД и че чрез
нея е осъществена цялата комуникация, мониторинг и контрол на дейностите и
изпълнителите по проекта.
Председателят на комисията с писмо с изх. № 08-29-1/25.08.2020 г. до Кмета на
Община Никопол, направи запитване по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, чрез Системата
за електронен обмен на съобщения (СЕОС), относно посочените обстоятелства в
Удостоверение за добро изпълнение издадено от Кмета на Община Никопол с изх. № 26176 от 21.03.2016 г., за успешно изпълнен от „Проджект партнерс" ЕООД.
Комисията реши да продължи своята работа, след получаване на отговор по
направеното запитване от Община Никопол.
Комисията приключи работа в 14:50 часа.
В отговор на писмо на Председателят на комисията с изх. № 08-29-1/25.08.2020 г.
на Община Велико Търново, на 03.09.2020 г. в деловодството на Община Велико Търново
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чрез СЕОС е постъпил отговор с Изх. № 08-275/1/02.09.2020 г. на Община Никопол и
Вх.№ 08-29-1#1 /03.09.2020 г. на Община Велико Търново
На 08.09.2020 г. в 11:00 часа, комисията се събра и продължи своята работа.
Комисията след като се запозна с отговора на Община Никопол, с който се
потвърждава посочените обстоятелства в Удостоверение за добро изпълнение издадено
от Кмета на Община Никопол с изх. № 26-176 от 21.03.2016 г. продължи с оценката на
предложеният от участника „Проджект партнерс" ЕООД, Експерт № 2 „Финансов
напредък" - Владислав Хасъмски.
За Експерт № 2 „Финансов напредък" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
2.Експерт Финансов напредък - ПКЕ2 - максимален брой точки - 20
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на позиция - финансов експерт, финансов координатор, експерт
финансов мениджър, експерт финансист, експерт счетоводител или еквивалент на най-малко
1 (един) изпълнен проект и/или договор, финансирани от национални и/или европейски
и/или международни програми, проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Финансов напредък" се присъждат 10 (десет)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
«Допълнителни 3 (три) точки - при наличието на придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър" или „магистър" в професионално направление „Икономика",
специалност „Финанси" или „Финанси, счетоводство и контрол" или „Публични финанси"
или „Финансов контрол" или „Финансов мениджмънт" или „Финансов анализ и контрол"
или „Финансово управление в публичния сектор", съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002
г. или еквивалентни на посочените образователна степен, област и направление придобити в
чужбина.
> Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на позиция - финансов експерт,
'

'
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финансов координатор, експерт финансов мениджър, експерт финансист, експерт
счетоводител или еквивалент на най-малко 1 (един) изпълнен инфраструктурен обект
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми или др.
средства.
• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличие на опит в работата с електронните системи
за управление на проекти/програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Владислав Хасъмски, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Финансов мениджмънт и маркетинг", което отговаря на минималните изисквания и
е в професионално направление съответстващо за допълнителни 3 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 04.09.2014-30.03.2016 г. - Финансов експерт в екип за предоставяне
на консултантски услуги по управление дейностите на проект: „Предотвратяване на
риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за
опазване на околната среда в трансграничния регион", по „Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния - България 2007-2013".
Задачи и отговорности: - Изготвяне и подаване на искания за възстановяване на
средства пред УО на програмата; - Подготовка на всички документи за документални
верификации и заверка и контрол на разходите;
При управлението на проекта е използвана електронна платформа за управление
на проекти, собствена разработка на „Проджект Партнерс" ООД. Чрез нея е осъществена
цялата комуникация, мониторинг и контрол на дейностите и изпълнителите по проекта.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето има изпълнена подобна функция като финансов експерт на най-малко
1 изпълнен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или
международни програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните
изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в работата с електронните системи за управление на
проекти/програми, съответстващо за допълнителни 4 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ2 с максимален брой
точки 20, при посочените по-горе мотиви.
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> За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна", участникът предлага Станислав Вълев.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 6 стр., стр. 1-6, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 15 стр.:
1. Диплома за висше образование на Станислав Вълев за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Транспортно строителство";
2. Удостоверение за добро изпълнение № РД-08-00-823/18.06.2018 г. на Община
Левски за „Проджект партнерс" ЕООД и Станислав Вълев;
3. Удостоверение за добро изпълнение № 26-176/21.03.2016 г. на Община Никопол
за „Проджект партнерс" ЕООД и Станислав Вълев;
4. Трудова книжка, серия Б, № 492030 на Станислав Вълев;
5. Препоръка изх. № 05-19/03.06.2013 г. на Балкан Роуд ООД за Станислав Вълев;
6. Удостоверение ЕФПП-28-005/04.02.2016 г. от Община Берковица за Станислав
Вълев;
7. Удостоверение № 26-00-121/25.01.2016 г. от Община Дупница за Станислав
Вълев.
За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
3. Експерт „Инженер - част „Пътна" - ПКЕЗ - максимален брой точки - 20
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Технически науки"
- професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 (един) изпълнен проект и/или
договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Инженер - част „Пътна" се присъждат 10
(десет) точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
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• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличието на придобита образователноквалификационна степен „бакалавър" или „магистър" или еквивалентна образователна
степен в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия",
специалност „Транспортно строителство" или „Пътно строителство" или „Управление на
европейски инфраструктурни проекти" или „Управление на проекти в строителството",
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентни на посочените
образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми и проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки - при наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Станислав Вълев, са налице следните обстоятелства: .
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Транспортно строителство", което отговаря на минималните изисквания и е в
професионално направление съответстващо за допълнителни 4 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 04.09.2014-30.03.2016 г. - Строителен експерт отговарящ за контрола
на строителството по проекта в екип за предоставяне на консултантски услуги по
управление дейностите на проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река
Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в
трансграничния регион", по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013"
- В периода 17.03.2017-18.03.2018 г. - Строителен инженер в екип за управление
на проект „Консултантски услуги по управление на проект „Ь-ТЕИ - Ипю'п§ 1еп 1:1тгои§М
Ьеиег соппесНоп Ье1^/ееп Ьег^агу пос!е$ 1игпи та§иге1е апс1 1еУ5ю' ^ог 5и51атаЬ1е
сюуеюртеп! о^ ЬМе агеа"/Л-ТЕН свързване чрез по-добра връзка между третични възли
Търну магуреле и Левски/ за устойчиво развитие на района, финансиран по
Трансграничната Програма 1п1егге§ У-А Румъния - България 2014-2020г."
- В изпълнение на договора, като част от дейностите по управление на проекта са
изготвили и провели успешно и законосъобразно обществени поръчки за избор на
изпълнители за: строителство, строителен надзор, доставки, публичност и визуализация
на проекта.
- В периода от 2006 - 01.2013 г. - Пътен инженер в Балкан Роуд ООД, участва в
изработването на проекти за рехабилитация/реконструкция на пътища и др. проекти;
- От 2013-2020 г. - самоосигуряващ се Проектант по част пътна.
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Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнена подобна функция като експерт „Инженер - част
„Пътна" на най-малко 1 проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски
и/или международни програми и проекти съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността, съответстващо
за допълнителни 3 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕЗ с максимален брой
точки - 20, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 4 „Регионално развитие", участникът предлага Силви Джурова.

Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 4 стр., стр. 1-4, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 6 стр.:
1. Диплома за висше образование на Силви Джурова за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Икономика на човешките ресурси";
2. Служебна/трудова книжка № 271 от 04.10.2016 г. издадена от Министерство на
културата на Силви Джурова;
За Експерт № 4 „Регионално развитие" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
4. Експерт „Регионално развитие" - ПКЕ4 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Администрация и управление", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина.
При съответствие с минимума, за експерт „Регионално развитие" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
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предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 7 (седем) точки - наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Силви Джурова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Икономика на човешките ресурси", което отговаря на минималните изисквания.
Лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността;
- В периода 17.08.2016 г. - до момента в Министерство на културата - АОЧР Младши експерт АОЧР;
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има повече от 3 години професионален опит по специалността,
съответстващо за допълнителни 7 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ4 с максимален брой
точки - 15, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол", участникът предлага Ина Попова.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 6 стр., стр. 1-6, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 5 стр.:
1. Диплома за висше образование на Ина Попова за образователно квалификационна степен „бакалавър", специалност „Международни икономически
отношения";
2. Удостоверение за добро изпълнение № РД-08-00-823/18.06.2018 г. на Община
Левски за „Проджект партнерс" ЕООД и Ина Попова;
3. Удостоверение за добро изпълнение № 26-176/21.03.2016 г. на Община Никопол
за „Проджект партнерс" ЕООД и Ина Попова;
За Експерт N9 5 „Мониторинг и контрол" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
5. Експерт „Мониторинг и контрол" - ПКЕ5 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
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или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област, направление
придобити в чужбина
и
да е осъществил мониторинг или контрол на поне 1 (един) изпълнен проект и/или договор,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми, проекти или
др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Мониторинг и контрол" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 4 (четири) точки - изпълнени най-малко 1 (една) дейност, свързана с
разработването на механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични
проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки при наличие на опит в контрола на обществени поръчки в
рамките на проекти, финансирани от национални и/или европейски и/или международни
програми.
'
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Ина Попова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „бакалавър", специалност
„Международни икономически отношения", което отговаря на минималните
изисквания.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 04.09.2014-30.03.2016 г. - Координатор на проекта в екип за
предоставяне на консултантски услуги по управление дейностите на проект:
„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле
- предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион", по „Програмата
за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013" - участвала в
разработването на механизмите на мониторинг и контрол на проекта и контрол на
проведените обществени поръчки.
- В периода 17.03.2017-18.03.2018 г. - Координатор на проект в екип за
управление на проект „Консултантски услуги по управление на проект „Ь-ТЕИ - Нпкт§
1еп 1Ьгои§1т Ьеиег соппесИоп Ье1у/ееп 1ег11'агу пос!е5 1игпи та§иге1е апс1 1еу$ю юг
5и51а1паЬ1е с1еуе1ортеп1 о^ 1Ье агеа"/Л-ТЕН свързване чрез по-добра връзка между
третични възли Търну магуреле и Левски/ за устойчиво развитие на района, финансиран
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по Трансграничната Програма 1п1егге§ У-А Румъния - България 2014-2020г." - В
изпълнение на договора, като част от дейностите по управление на проекта са изготвили
и провели успешно и законосъобразно обществени поръчки за избор на изпълнители за:
строителство, строителен надзор, доставки, публичност и визуализация на проекта.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето е осъществило мониторинг и контрол на поне 1 изпълнен проект
и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни
програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните изисквания.
- От представените документи и информация за експерта, комисията установява
наличието на изпълнение на най-малко 1 дейност, свързана с разработването на
механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични проекти,
съответстващо за допълнителни 4 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в контрола на обществени поръчки в рамките на проекти,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
съответстващо за допълнителни 3 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ5 с максимален брой
точки - 15, при посочените по-горе мотиви.
Като взе предвид оценките по всички подпоказатели (ПКЕ) за оценка на
професионалната компетентност на предложния екип от експерти, предложен за
изпълнение на поръчката, съгласно методиката за оценка, комисията оцени офертата
на участника „Проджект партнерс" ЕООД по Показател 2 „Професионална
компетентност" (ПК) с 100 точки.
Оценката комисията получи по формулата, както следва:
ПК = (ПКЕ1) ЗОт. + (ПКЕ2) 20т. + (ПКЕЗ) 20т. + (ПКЕ4) 15т. + (ПКЕ5) 15т. = ЮОт.
IV. Относно оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г., 16:24 ч. на Обединение
„Тон консулт", с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски" № 29,
вх. Г, тел.: 054/801 791, факс: 054/801 791, е-таН: 5р_со5иИ@аЬу.Ь§, лице за
контакти: инж. Станислав Стоянов, с участници в обединението: „Ес Пи Консулт БГ"
ООД, с ЕИК 200571378 и „Тонус 21" ЕООД, с ЕИК 127569525.
Участникът е представил Техническо предложение - по образец Приложение № 5,
подписано от Димитричка Христова, в качеството й на представляваща Обединението 3 стр., стр. 1-3 и Приложение - Предложение за изпълнение на поръчката - 387 стр.,
стр.1-387;
Комисията

след анализ на съдържащата

се

информация в техническото
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предложение по образец Приложение № 5 на участник Обединение „Тон консулт"
установи, че техническото предложението за изпълнение на поръчката съдържа
минимално изискуемата информация.
Подход за изпълнение на отделните етапи при изпълнението на поръчката, в. т.ч.
разпределение на членовете на експертния екип на участника, съобразно отделните
етапи на изпълнение, в съответствие с техническата спецификация е представен на стр.
от 13 до стр. 173 от техническото предложение на участника. Участникът представя
накратко подбрания екип за изпълнение на дейностите по поръчката на стр.13. В
таблична форма от стр.14 до стр.173, участникът е описал подробно подход за
изпълнение, разпределение на екипа, задачи и взаимодействие между отделните
членове на екипа за всяко направление дейности на всеки етап /подготвителен,
същински и заключителен етап/ от изпълнението, а именно:
По направление 1 - Административни дейности, извършвани от експерти по
управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и
докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични
събития и други - стр.14-104:
- Преглед на действащите системи за финансово управление и контрол и
Актуализация/Разработване на актуална детайлна система за финансово управление и
контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта - стр. 14-18;
- Определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта - стр. 1823;
- Разработване на подробно описание на комуникационните връзки и
взаимоотношения в рамките на Звеното за изпълнение на проекта (членовете на СЕУП
от Община Велико Търново), между ЗИП и външния Изпълнител на услугата по
управление на проекта и останалите изпълнители на договори в рамките на проекта стр.24-30;
- Разработване, при необходимост, на детайлни и конкретни правила и процедури
във връзка с управлението и контрола на проекта, позовавайки се на съществуващите в
рамките на Община Велико Търново общи правила и процедури във връзка с управление
на средства от Европейския съюз и други публични средства; правила за извършване на
дейности по документални верификации в рамките на проекта; правила за извършване
на дейности по разплащания с изпълнители в рамките на проекта и осчетоводяване на
разходите в рамките на проекта; правила във връзка с извършване на проверки на място
за целите на проекта; правила във връзка с методите за администриране и докладване
на нередности по проекта; правила във връзка с осъществяване на мерките за
информация и публичност и всички други правила необходими във връзка с
ефективното и качествено управление на проекта) - стр.30-37;
- Разработване на план-график за мониторинг с конкретни мерки и отговорни
лица, които да ги осъществяват на база по-горе описаните процедури - стр.37-41.
- Изготвяне на експертни финансови становища и анализи по документи и казуси,
65
гомАмд-виие^
•ш с п с м

Е 9

ЕИвоибАК итон

т1егге%гоЪ%. еи
Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на
път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ ВеНег соппеаес1 зесопАагу апс11егИагу поАез Ю ТЕИ-Т соге апА сотргеНепзпе пеСкогк
(Ьгои^И]оМ СВС теазигез "), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ,. ИНТЕРРЕГ У-А
Румъния - България" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. Водещ бенефициент: Община Велико Търново
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

свързани с изпълнението и финансовата отчетност на проекта - стр. 41-46;
- Осъществяване на проверка върху попълнените от страна на експертите на
екипа/звеното, сформирано в Община Велико Търново, контролни листа и доклади от
проверки на място - стр.46-50;
- Верификация на одобрените разходи от страна на ЗИП, преди включването им в
искания за средства - стр. 50-55;
- Оказване на съдействие на ЗИП при изготвяне на авансови (при необходимост)
и междинни искания за средства, доклади за напредък, тримесечни доклади за
напредък и месечни справки - стр. 55-61;
- Следене и отчитане на паричните потоци по проекта, съгласно заложените в
ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания - стр. 61-68;
- Проверки и съдействие за правилното осчетоводяване на разходи и
разплащанията с изпълнителите в рамките на проекта - стр. 68-73;
- Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и
публичност - стр. 73-78;
- Консултиране на служителите от Звеното за изпълнение на проекта във връзка
с провеждането на проверки на място от страна на Програма Интеррег У-А Румъния България 2014-2020 и други проверяващи и одитиращи институции и съдействие при
коригиране на установените несъответствия и изпълнение на предписанията от
проведени одити и проверки на място - стр.78-84;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на договорите за услуги
и доставки, сключени за изпълнение на съответните дейности по проекта и проверки на
място на договорите с изпълнители за отчитане напредъка по изпълнение на дейностите
по проекта - стр.85-90;
- Съблюдаване на напредъка по изпълнение на проекта, посредством контрол при
изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по
отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за
осъществяване на проекта - стр. 90-98;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр.98-104.
По Направление 2 - Дейности, свързани с инвестиционния процес и отчитане на
договорите за строително-монтажни работи, съгласно действащото законодателство стр.104-173:
- Първоначален преглед на техническата документация по проекта и становище
във връзка със започване на строителството - стр. 104-108;
- Координация на процеса на съгласуване на техническата документация по
проекта и издаване на разрешителни. Идентификация на необходимостта от документи
/становища/ разрешителни от местни и национални органи и институции във връзка с
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изпълнението на проекта и организиране на необходимите действия за получаването им
- стр.108-114;
- Изготвяне на технически становища и анализи във връзка с технологичния
процес на изпълнение на дейностите за СМР - стр. 114-120;
- Осъществяване на проверки на докладите за напредък на изпълнителите на
дейности за строително монтажни работи включени в проекта и извършване на проверки
на място на договорите с изпълнители на СМР - стр. 120-126;
- Преглед на актовете за извършено СМР - стр. 126-131;
- Наблюдава процеса на изпълнение на технологично строителните програми по
договорите за строително монтажни работи и при установяване на несъответствия
информира ЗИП - стр. 131-137;
- Проследяване на линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР,
за всички подобекти включени в инвестиционния проект и при установяване на
изоставане информира ЗИП - стр.137-143;
- Даване на препоръки и становище на ЗИП при възникване и установяване на
изоставяне от линейните графици за изпълнение на отделните видове СМР - стр.143148;
- Изготвя доклади при възникване на обстоятелства, застрашаващи нормалното
изпълнение на строително монтажните работи - стр.148-154;
- Подготвя, организира и участва в проверките на място на изпълнителите на
договорите за СМР - стр. 154-159;
- Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им - стр. 159-166;
- Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи - стр.166-173;
В таблична форма на стр. 174-294 за дейностите по направление 1 и на стр. 294386 за дейностите по направление 2, участникът е представил разпределението по
експерти на ниво отделна задача за всяко направление дейности с посочване на
необходимите ресурси за нейното изпълнение, задължения и отговорности и методите
на изпълнение.
Комисията пристъпи към преглед и анализ на предложените от участника
Обединение „Тон консулт" в офертата експерти и Приложение № 6 - Справка за
професионалната компетентност на всеки един експерт в екипа за изпълнение на
поръчката.
> За Експерт № 1 „Ръководител на проекта", участникът предлага Димитрина
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Костова.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 9 стр., стр. 1-9, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 66 стр.:
1. Диплома за висше образование на Димитрина Костова за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Счетоводство и контрол";
2. Диплома за висше образование на Димитрина Костова за образователно квалификационна степен „Бакалавър", специалност „Икономика";
3. Референция с изх. № 26-00-33/05.02.2014 г., издадена от Община Хитрино на
„Ес Пи Консулт БГ" ООД и Димитрина Костова;
4. Референция с изх. № 49/08.01.2014 г. издадена от Община Смядово на „Ес Пи
Консулт БГ" ООД и Димитрина Костова;
5. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 70-В-190 (505) от 07.03.2016 г.
издадена от Община Бургас на „Ес Пи Консулт БГ" ООД и Димитрина Костова;
6. Референция № 5300-9056/20.12.2013 г. на Община Велико Търново за „Ес Пи
Консулт БГ" ООД и Димитрина Костова;
7.1. Референция от август 2019 г. на „Ес Пи Консулт БГ" ООД за Димитрина
Костова;
7.2. Удостоверение за добро изпълнение № РД-02-06-177/18.03.2016 г. на Община
Брусарци за „Ес Пи Консулт БГ" ООД;
8.1. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МАКЕ/2014/04
- 512.724176 между Европейската комисия и „Ес Пи Консулт БГ" ООД като бенефициент
на български и английски език;
8.2. Граждански договор от 08.01.2016 г. между „Ес Пи Консулт БГ" ООД и
Димитрина Костова;
8.3. Приемо- предавателен протокол от 30.03.2018 г. по граждански договор от
08.01.2016 г. между „Ес Пи Консулт БГ" ООД и Димитрина Костова;
9.1. Договор № Д18001064ВН/25.06.2018 г. между Община Варна и „Ес Пи Консулт
БГ" ООД;
9.2.
Приемо-предавателен
протокол от 27.06.2018 г. по Договор №
Д18001064ВН/25.06.2018 г. между Община Варна и „Ес Пи Консулт БГ" ООД;
9.3. Граждански договор от 25.06.2018 г. между „Ес Пи Консулт БГ" ООД и
Димитрина Костова;
9.4. Приемо-предавателен протокол от 27.06.2018 г. за извършената работа по
граждански договор от 25.06.2018 г. между „Ес Пи Консулт БГ" ООД и Димитрина
Костова;
9.5. Референция от декември 2019 г. на „Ес Пи Консулт БГ" ООД за Димитрина
Костова;
10.1. Договор № 93-ОП18-94/3/28.02.2019 г. между Община Бургас и „Ес Пи
Консулт БГ" ООД;
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10.2. Приемо-предавателен протокол от 22.05.2019 г. по договор № 93-ОП1894/3/28.02.2019 г. между Община Бургас и „Ес Пи Консулт БГ" ООД;
10.3. Граждански договор от 01.03.2019 г. между „Ес Пи Консулт БГ" ООД и
Димитрина Костова;
10.4. Приемо-предавателен протокол от 30.03.2019 г. за извършената работа по
граждански договор от 01.03.2019 г.;
10.5. Референция от декември 2019 г. на „Ес Пи Консулт БГ" ООД.
11.1. Удостоверение № РФ-00-10/16.09.2019 г. на Община Бяла за „Тонус 21"
ЕООД;
11.2. Удостоверение за добро изпълнение № 163/18.09.2019 г. от „Тонус 21" ЕООД
за Димитрина Костова;
За Експерт № 1 „Ръководител на проекта" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
1. Ръководител на проекта - ПКЕ1 - максимален брой точки - 30
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше образование,
завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър" или
еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки", съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен и област придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 2 (два) изпълнени проекта и/или
договора, финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Ръководител на проекта" се присъждат 10
(десет)точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на образователно-квалификационна степен
„магистър" или еквивалентна образователна степен в област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки", професионално направление „Право" или
„Икономика", съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентни на
посочените образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 5 (пет) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми.
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• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит в прилагането на Правилата за
изпълнение на проекти по Програми за териториално сътрудничество и/или в работата с
електронните системи за управление на проекти финансирани от тях;
• Допълнителни 5 (пет) точки - при наличие на опит при предоставяне на услуги за
управление на проекти/програми на английски език
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Димитрина Костова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Счетоводство и контрол", което отговаря на минималните изисквания и е в
професионално направление съответстващо за допълнителни 5 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 15.11.2011-26.11.2012 г. - Ръководител на екип „Извършване на
консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на проект „Рехабилитация
на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално
сближаване на.Община Хитрино" финансиран ДБФП № 37/321/00007 от 20.07.2010 г. на
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.)
- В периода 16.03.2012-20.11.2013 г. - Ръководител на екип „Управление на
проект „Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с. Веселиново и водопровод от ок.
106 до ок. 90 в с. Кълново, Община Смядово", финансиран по Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 г.".
- В периода 08.01.2016 г.- 31.12.2017 г. - Координатор на пилотен проект „Мерки
за подпомагане на дребномащабния риболов" по схема „Повишаване на осведомеността
на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите
решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище,
чрез въвеждането на добри практики, подходящи за региона па Черноморския басейн"
финансиран по ДБФП № МАКЕ/2014/04 - 512.724176 на Европейската комисия и „Ес Пи
Консулт БГ" ООД; .
- В периода 25.06.2018-27.06.2018 г. - Ръководител на проект „Изготвяне на
Регионален екшън план за Пристанище Варна и хинтерланда му, като елемент от Пътна
карта за развитие на региона Дунав-Черно море, по проект 0ТР1-050-3.1 „Регионално и
транспортно развитие на региона Дунав - Черно море към транснационален и
многопристанищен регион - портал към Каспийския регион и Далечния изток" РВ5
Са1е\^ау Ке§юп, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав
2014-2020 г."
- В периода 28.02.2019 г. - 22.05.2019 г. - Ръководител на проект „Обследване
на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на
Пристанище Бургас в рамките на проект 0ТР1-050-3.1 „Регионално и транспортно
развитие на региона Дунав - Черно море към транснационален и многопристанищен
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ИНВЕСТИРАМЕ към
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ!
регион - портал
Каспийския
регион и Далечния изток" РВ5 Оа1е\уау Редюп,
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г."
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнени подобни функции като ръководител на проект на наймалко 2 изпълнени проекта и/или договора, финансирани от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в прилагането на Правилата за изпълнение на проекти по Програми
за териториално сътрудничество и/или в работата с електронните системи за
управление на проекти финансирани от тях, съответстващо за допълнителни 5 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в предоставянето на услуги за управление на проекти/програми на
английски език съответстващо за допълнителни 5 точки.

Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ1 с максимален брой
точки 30, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 2 „Финансов напредък", участникът предлага Севдалина Мангова.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 5 стр., стр. 1-5, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 5 стр.:
1. Диплома за висше образование на Севдалина Мангова за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Счетоводство и контрол";
2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 473/ 05.03.2020 г. на Община
Ценово, Област Русе за „Тонус 21" ЕООД и Севдалина Мангова;
3.1. Удостоверение № РФ-00-10/16.09.2019 г. на Община Бяла за „Тонус 21" ЕООД;
3.2. Удостоверение за добро изпълнение № 164/18.09.2019 г. от „Тонус 21" ЕООД
за Севдалина Мангова;
За Експерт № 2 „Финансов напредък" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
2.Експерт Финансов напредък - ПКЕ2 - максимален брой точки - 20
Минимални изисквания.
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Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/ "магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на позиция - финансов експерт,, финансов координатор, експерт
финансов мениджър, експерт финансист, експерт счетоводител или еквивалент на най-малко
1 (един) изпълнен проект и/или договор, финансирани от национални и/или европейски
и/или международни програми, проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Финансов напредък" се присъждат 10 (десет)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
«Допълнителни 3 (три) точки - при наличието на придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър" или „магистър" в професионално направление „Икономика",
специалност „Финанси" или „Финанси, счетоводство и контрол" или „Публични финанси"
или „Финансов контрол" или „Финансов мениджмънт" или „Финансов анализ и контрол"
или „Финансово управление в публичния сектор", съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002
г. или еквивалентни на посочените образователна степен, област и направление придобити в
чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки осъществена функция на позиция - финансов експерт,
финансов координатор, експерт финансов мениджър, експерт финансист, експерт
счетоводител или еквивалент1 на най-малко 1 (един) изпълнен инфраструктурен обект
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми или др.
средства.
• Допълнителни 4 (четири) точки - при наличие на опит в работата с електронните системи
за управление на проекти/програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Севдалина Мангова, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Счетоводство и контрол", което отговаря на минималните изисквания и е в
професионално направление съответстващо за допълнителни 3 точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 02.02.2015-15.07.2015 г. - Финансов експерт в „ТОНУС 21" ЕООД при
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изпълнение на договор с предмет „Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на
дейностите по: Договор № 18/321/00565 от 11.05.2010 г. „Реконструкция на част от
водопроводна мрежа на с. Новград, Община Ценово, Област Русе" и Договор №
18/321/00566 от 11.05.2010 г. „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с.
Караманово, Община Ценово, Област Русе" с Община Ценово, Област Русе, финансирани
по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето има изпълнена подобна функция като финансов експерт на най-малко
1 изпълнен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или
международни програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните
изисквания.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен обект финансиран от национално и/или европейски и/или
международни програми съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация комисията не
установи лицето да има опит в работата с електронните системи за управление на
проекти/програми.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ2 с 16 точки, при
посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна", участникът предлага Станислав Монов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 6 стр., стр. 1-6, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 12 стр.:
1. Диплома за висше образование на Станислав Монов за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Транспортно строителство-пътно
строителство";
2. Трудова книжка № 478 на Станислав Монов;
3. Референция с изх. № 26-00-33/05.02.2014 г., издадена от Община Хитрино на
„Ес Пи Консулт БГ" ООД и Станислав Монов;
4.1. Референция от август 2018 г. на „Ес Пи Консулт БГ" ООД за Станислав Монов;
4.2. Удостоверение за добро изпълнение № РД-02-06-177/18.03.2016 г. на Община
Брусарци за „Ес Пи Консулт БГ" ООД;
За Експерт № 3 „Инженер - част Пътна" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
3. Експерт „Инженер - част „Пътна" - ПКЕЗ - максимален брой точки - 20
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Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Технически науки"
- професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина,
и
осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 (един) изпълнен проект и/или
договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни програми,
проекти или др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Инженер - част „Пътна" се присъждат 10
(десет) точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 4 (четири) точки
при наличието на придобита образователноквалификационна степен „бакалавър" или „магистър" или еквивалентна образователна
степен в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия",
специалност „Транспортно строителство" или „Пътно строителство" или „Управление на
европейски инфраструктурни проекти" или „Управление на проекти в строителството",
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентни на посочените
образователна степен, област и направление придобити в чужбина.
• Допълнителни 3 (три) точки - осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1
(един) изпълнен инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми и проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки - при наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Станислав Монов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Транспортно строителство-пътно строителство", което отговаря на минималните
изисквания и е в професионално направление съответстващо за допълнителни 4
точки.
Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 15.11.2011-26.11.2012 г. - Пътен инженер и строителен контрол
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„Извършване на консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на проект
„Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и
териториално сближаване на Община Хитрино" финансиран ДБФП № 37/321/00007 от
20.07.2010 г. на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.)
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има изпълнена подобна функция като експерт „Инженер - част
„Пътна" на най-малко 1 проект и/или договор, финансиран от национални и/или
европейски и/или международни програми, проекти или др. средства, което отговаря
на минималните изисквания
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има осъществена функция на подобна позиция на най-малко 1 изпълнен
инфраструктурен проект и/или договор, финансиран от национални и/или европейски
и/или международни програми и проекти съответстващо за допълнителни 3 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността, съответстващо
за допълнителни 3 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕЗ с максимален брой
точки - 20, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 4 „Регионално развитие", участникът предлага Станислав Стоянов.

Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 4 стр., стр. 1-4, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 3 стр.:
1. Диплома за висше образование на Станислав Стоянов за образователно квалификационна степен „Магистър", специалност „Стопанско управление";
2. Референция № 0293/17.01.2013 г. на Община Велики Преслав за Станислав
Стоянов;
3. Референция № 0890/23.02.2018 г. на Община Велики Преслав за за Станислав
Стоянов;
За Експерт № 4 „Регионално развитие" съгласно методиката за оценка са
поставени следните изисквания:
4. Експерт „Регионално развитие" - ПКЕ4 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
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и правни науки" - професионално направление „Администрация и управление", съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден
с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област и
направление придобити в чужбина.
При съответствие с минимума, за експерт „Регионално развитие" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 7 (седем) точки - наличие на повече от 3 години професионален опит по
специалността.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Станислав Стоянов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „Магистър", специалност
„Стопанско управление", което отговаря на минималните изисквания.
Лицето има повече от 3 години професионален опит по специалността;
- В периода 14.12.2010-13.05.2012 г. - Ръководител на проект „Енергоспестяващи
мерки в СОУ „Черноризец Храбър" и детски ясли в град Велики Преслав", съгласно
Договор
ВС161Р0001/4.1-03/2010/011,
финансиран
по Оперативна
програма
„Регионално развитие 2007-2013 г."
- В периода 13.08.2012-27.10.2015 г. - Ръководител на проект „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав",
съгласно Договор 01Р-51011116-13-47, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г."
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето да има повече от 3 години професионален опит по специалността,
съответстващо за допълнителни 7 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ4 с максимален брой
точки - 15, при посочените по-горе мотиви.
> За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол", участникът предлага Илиян Стоянов.
Участникът е представил справка за професионалната компетентност на експерта
по образец Приложение № 6 - 6 стр., стр. 1-6, и към нея са приложени доказателства за
посочените обстоятелства, заверени копия - 8 стр.:
1. Диплома за висше образование на Илиян Стоянов за образователно квалификационна степен „бакалавър", специалност „Бизнес администрация,
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Икономика", професионална квалификация - Бизнес администрация, Икономист;
2. Препоръка № 208-1п1егге§/25.05.2018 г. на Асоциацията на дунавските общини
„Дунав" за Илиян Стоянов;
3.1. Удостоверение № РФ-00-10/16.09.2019 г. на Община Бяла за „Тонус 21" ЕООД;
3.2. Удостоверение за добро изпълнение № 164/18.09.2019 г. от „Тонус 21" ЕООД
за Илиян Стоянов;
4. Препоръка за добро изпълнение № 940/20.05.2019 г. на Община Ценово за ДЗЗД
Обединение „Чиста енергия" и за Илиян Стоянов;
За Експерт № 5 „Мониторинг и контрол" съгласно методиката са поставени
следните изисквания:
5. Експерт „Мониторинг и контрол" - ПКЕ5 - максимален брой точки - 15
Минимални изисквания.
Квалификация и професионални умения - Възложителят изисква минимум висше
образование, завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър"/"магистър"
или еквивалентна образователна степен в област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки" - професионално направление „Икономика", съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г., или еквивалентни на посочените образователна степен, област, направление
придобити в чужбина
и
да е осъществил мониторинг или контрол на поне 1 (един) изпълнен проект и/или договор,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми, проекти или
др. средства.
При съответствие с минимума, за експерт „Мониторинг и контрол" се присъждат 8 (осем)
точки.
В случай, че предложеният експерт не отговаря на минималното изискване офертата се
предлага за отстраняване.
Допълнителни точки които участниците могат да получат при наличие на следните
обстоятелства:
• Допълнителни 4 (четири) точки - изпълнени най-малко 1 (една) дейност, свързана с
разработването на механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични
проекти.
• Допълнителни 3 (три) точки - при наличие на опит в контрола на обществени поръчки в
рамките на проекти, финансирани от национални и/или европейски и/или международни
програми.
Комисията установи, че от представените документи за предложеният от
участника експерт - Илиян Стоянов, са налице следните обстоятелства:
- Лицето притежава висше образование степен „бакалавър", специалност „Бизнес
администрация, Икономика", което отговаря на минималните изисквания.
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Лицето има следния специфичен професионален опит:
- В периода 27.01.2016 - 02.02.2018 г. - Ръководител на проект „Проучване на
възможностите за намаляване на използването на ТЕИ-Т мрежа в трансграничния регион
Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие
на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки", с код по проекта
15.1.1.010, е-М5 код: КОВО-2, финансиран по Програма Интеррег У-А Румъния-България
2014-2020 г.
Изпълнени дейности: Управление и контрол на всички дейности в обхвата на
проекта; Отговорност за организацията и изпълнението на обществените поръчки в
България в обхвата на проекта; Контрол на дейностите и приемане на работата на
изпълнителите в рамките на проекта; Управление и контрол на процеса на докладване
и отчетност в рамките на проекта; Организация на сформирането на комисии по
обществени поръчки; Участие в комисии за избор на изпълнители по обществени
поръчки с Възложител Асоциация на дунавските общини „Дунав"; и други.
- В периода 25.09.2018 - 16.04.2019 г. - Ръководител на проект „Разработване на
1 наръчник за обучение и 1 обща стратегия за интегрирана устойчива енергийна
Ефективност" по проект: „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет
Гюргево и областна администрация Русе", код на проекта: 16.5.2.010, код в е-М5 код:
КОВО-136, финансиран по Програма Интеррег У-А Румъния-България 2014-2020 г.
Установените обстоятелства, съответстват на следните изисквания:
- Лицето е осъществило мониторинг и контрол на поне 1 изпълнен проект
и/или договор, финансиран от национални и/или европейски и/или международни
програми, проекти или др. средства, което отговаря на минималните изисквания.
- От представените документи и информация за експерта, комисията установява
наличието на изпълнение на най-малко 1 дейност, свързана с разработването на
механизми за мониторинг и контрол и/или контрола на трансгранични проекти,
съответстващо за допълнителни 4 точки.
- От представените документи и посочената в тях информация се установява, че
лицето има опит в контрола на обществени поръчки в рамките на проекти,
финансирани от национални и/или европейски и/или международни програми,
съответстващо за допълнителни 3 точки.
Комисията оценява участника по този подпоказател ПКЕ5 с максимален брой
точки - 15, при посочените по-горе мотиви.
Като взе предвид оценките по всички подпоказатели (ПКЕ) за оценка на
професионалната компетентност на предложния екип от експерти, предложен за
изпълнение на поръчката, съгласно методиката за оценка, комисията оцени офертата
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на участника Обединение „Тон
компетентност" (ПК) с 96 точки.

консулт"

по

Показател

2

„Професионална

Оценката комисията получи по формулата, както следва:
ПК = (ПКЕ1) ЗОт. + (ПКЕ2) 16т. + (ПКЕЗ) 20т. + (ПКЕ4) 15т. + (ПКЕ5) 15т. = 96т.
* * * * *

Комисията състави списък на допуснатите и отстранените до този етап на
процедурата участници.
Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценово предложение:
1. „Булдар Консултинг" ЕООД с оферта с вх. № 53-1712-1/09.04.2020 г.
2. „Проджект партнерс" ЕООД с оферта с вх. № 53-3028-1/09.04.2020 г.
3. Обединение „Тон консулт" с оферта с вх. № 53-3026-3/08.05.2020 г.
Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при
мотиви посочени в протокола:
1. „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг" ЕООД с оферта с вх. № 5300-36051/09.04.2020 г.
НЯМА
Комисията направи обобщена таблица на оценките по Показател 2
„Професионална компетентност" („ПК") - Оценка на професионалната компетентност
на предложения от участниците персонал (екип от експерти) за изпълнение на
поръчката по методиката за оценка от документацията за обществена поръчка на
допуснатите до оценка участници.
Относителна тежест
Участник
Показател 2
N°
„Професионална
на показателя в
рамките на КО е 60%
компетентност"
(0,6),
(„ПК")
при което
резултатите са:
„Булдар Консултинг" ЕООД
97 точки
58,20
1.
2.
„Проджект партнерс" ЕООД
60
100 точки
3.
Обединение „Тон консулт"
96 точки
57,60
На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По79
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ

ЯК-М-А

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Р У/ЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

добре свързани вторични и третични точки в главната и
широкообхватната
мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в трансграничния
регион"
(„ВеССег
соппесЬед весопдагу апс! [егИагу подез {о ТЕИ-Т соге апд сотргеЬепзме пе1у/огк
МгоидН ]от1 СВС теазигез"), с проектен код РОВС-383, финансиран по Програма
ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г.", комисията реши:
Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата
11.09.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на
плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители средствата за масово
осведомяване.
Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за
възлагане
на
обществена
поръчка
Иир5://\уу/у/.уеПко-1агпоуо.Ьц/Ьд/ргоЛ1-пакириуасИа/789.
Комисията приключи работа в 13:00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
а

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...Г.....!^! !;
/Мариела Цонева - Директор на Дирекция .уПроекти програми" в Община Велико Търново/
И ЧЛЕНОВЕ:
/Йорданка Антон^ра^Тлавен експерт в Дирекция „Проекти програми" в Община Велико
Търново/
|Л
/Светозара Инджйева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община
\
Велико Търново/
/Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община
Велико Търново>(
/Мая Тодс

1 експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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