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от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП е предмет: „Предоставяне на консултантски 
услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на 
Общата рамка за оценка (САБ)“ във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на 
Общата рамка за оценка (САБ) в администрациите”, финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.

Процедурата е открита с Решение № РД 15-866/24.11.2017 г. на Изпълнителния 
директор на ИПА, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 01601-2017-0006 от 
дата 24.11.2017 г„ уникален номер в ОВ на ЕС 2017/в 227-473274 от дата 25.1 1.2017 г.

На 17.01.2018 г. от 09:00 часа, в сградата на ИПА с адрес: гр. София, ул. "Аксаков" 
№ 1, в изпълнение на Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10- 
315/16.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Института по публична администрация 
(ИПА) Павел Иванов, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивайло Стоянов -  външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, 
ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-1120

ЧЛЕНОВЕ:

Бойка Стоилова -  юрисконсулт в дирекция „Административно- 
правно и финансово-стопанско осигуряване” в ИПА

Камелия Гашевска -  главен експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Галина Мутафчийска -  главен експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Снежанка Рибарска -  старши експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Тихомир Влаховски -  външен експерт, ИТ специалист

Нели Георгиева -  Цветкова -  старши експерт в дирекция 
„Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” 
в ИПА

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление“, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.
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се събра на закрито заседание да разгледа, оцени и класира офертите на 
участниците, в гореописаната обществена поръчка по реда на тяхното подаване.

Поради обективна невъзможност за изпълнение на задълженията във връзка с 
участие в комисия, определена със Заповед № РД 10-313/08.01.2018г. на мястото на г-жа 
Емилия Александрова -  външен експерт, на основание Заповед № РД 10-315/16.01.2018 г. е 
определена г-жа Бойка Стоилова, юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и 
финансово-стопанско осигуряване” в ИПА.

Новият член на комисията Бойка Стоилова след като се запозна с имената на 
участниците в процедурата подписа декларация по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията пристъпи към подробно разглеждане 
на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с 
изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, съгласно 
предварително обявените условия на Възложителя и ЗОП.

Във връзка с проверката на декларираните от участниците обстоятелства по 
отношение личното им състояние и определените критерии за подбор, комисията извърши 
проверка на актуалното състояние на участниците в процедурата в Търговския регистър. 
Всички участници са търговски дружества и са регистрирани на територията на Р. 
България по Търговския закон, в тази връзка комисията идентифицира и представляващите 
съответните участниците, които във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ППЗОП, следва да 
подпишат ЕЕДОГ1.

При извършване на горепосочената проверка на участниците в Търговския регистър 
комисията установи, че за участниците „Индекс-България“ ООД с ЕИК 121415869 и 
„ТЕЗА“ ООД с ЕИК 030272497 е налице свързаност и в тази връзка извърши служебна 
проверка за наличието на обстоятелства по чл. 101, ал.11 от ЗОП на посочените участници.

Видно от публичните данни в Търговския регистър комисията установи, че 
управителят и съдружниците в фирма „ТЕЗА“ ООД са лица, които притежават 52 % 
(петдесет и два процента) от броя на гласовете в Общото събрание на съдружниците в 
„Индекс-България“ ООД и по смисъла на параграф 1, т. 14, буква „в“ от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа могат да упражняват 
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на „Индекс- 
България“ ООД. Видно също така от направените справки в Търговския регистър органите 
на управление на дружествата и съдружниците в тях са едни и същи физически лица, 
поради което за комисията е налице възможността извършване на съгласувани практики, 
което е в нарушение на принципите регламентирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП за лоялна 
конкуренция и се пораждат съмнения за наличие на съгласувани практики в нарушение на 
конкуренцията.

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (СА И) в администрациите  “  се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.



* ф

ж# "  *
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ *  *
ЕВРОПЕЙСКИ и н с т и т у т  п о  п у б л и ч н а

СОЦИАЛЕН ФОНД а д м и н и с т р а ц и я

На следващо място управителят и съдружниците в „ТЕЗА“ ООД са едновременно и 
управители на съдружниците в „Индекс-България“ ООД и видно от дяловото им участие 
общо в размер на 52 % от капитала на „Индекс-България“ООД осъществяват контрол във 
вземането на решения на ОС на съдружниците в „Индекс-България“ООД. Предвид 
обстоятелството, че от една страна закона императивно забранява подаването на оферти от 
свързани лица, а от друга, че в случая се касае за разходване на средства от Европейските 
фондове, комисията намира, че е налице нарушение на конкуренцията и в тази връзка 
участниците следва да бъдат отстранени от процедурата.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 
101, ал. 11 от ЗОП и параграф 2, т.45, от допълнителните разпоредби на ЗОП, 
параграф 1, т.14, буква „в“ от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, комисията не допуска участниците „И ндекс-България“ 
ООД и „ТЕЗА“ ООД до по-нататъшно разглеждане на предложенията им и съответно 
ги отстранява от процедурата.

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на 
този етап от процедурата на 17 януари 2018 г. в 14,00 часа.

Председателят на комисията насрочи следващото закрито заседание за подробно 
разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на 
участниците, да се проведе на 08 февруари 2018 г. от 9,00 ч. в сградата на ИПА, на ул. 
Аксаков №1.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл.54, ал.7, във връзка с чл.103, ал.З от 
ЗОП при провеждане на закрито заседание на комисията, проведено на 17 януари 2018 г.

К О М И С И Я :

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ивайло Стояно

Външен експерт, < 9, ал. I, т. П  от ЗОП под № В Е-1120;£ 
ч

ЧЛЕНОВЕ:

\
1. Бойка Стоило! ^

Юрисконсулт в д: X
У

2. Камелия Гаш<

Главен експерт в дирекция ОМДП в У‘НЛ

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (САЕ) в администрациите“ се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление“, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.
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3. Галина М утафчийска .

Гпавен експерт в дирекция ^

4. Снежанка Рибарска ...

Старши експерт в дирекцг

5. Тихомир Влаховскй^тТГ

Външен експерт, ИТ специ

6. Нели Георгиева -  Цвет

Старши експерт в дирекция Л 1 1 о ппл,

Изготвил: .

Бойка Стоило ̂  У / . Л  СП 6 6 / ! Ц

Юрисконсулт в

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САД) в администрациите " се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.


