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П Р О Т О К О Л  № 3 

от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: „Логистично и техническо 

осигуряване на обучения и събития в България“ с две обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция 1: „Логистично и техническо осигуряване на обучения и 

събития в България по проекти на ИПА“, във връзка с логистичното обезпечаване на 

ИПА при извършване на дейността си и във връзка с изпълнението на проект с номер на 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.004-0004-C01 и 

наименование „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане 

на предизвикателствата на съвременните публични политики“ и проект с номер 

BG05SFOP001-2.001-0001 и наименование „Подобряване на процесите, свързани с 

предоставянето, достъпа и повторното използване на информация от обществения 

сектор“. Проектите се финансират от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Обособена позиция 2: „Логистично и техническо осигуряване на различни 

събития (обучения и срещи) в България за обезпечаване на дейността на ИПА“, във 

връзка с логистичното обезпечаване на ИПА при извършване на дейността си, 

финансирана с бюджетни средства. 

 

Процедурата е открита с Решение № РД 15-571 от 31.03.2017 г. на 

Изпълнителния директор на ИПА, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 

01601-2017-0001, уникален номер в ОВ на ЕС 2017/S 067-126401от дата 05.04.2017 г. 

 

На 17.07.2017 г., в сградата на ИПА с адрес гр. София ул. "Аксаков" № 1, в 

изпълнение на Заповед № РД 10 – 255/11.05.2017г. 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 

 Виолета Джукелова – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейности проекти” в ИПА 

 Кристина Андреева – главен експерт в дирекция „Обучение, 

международна дейност и проекти” в ИПА 

http://www.aop.bg/ee2014.php?mode=display&s1_id=5259
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 Десислава Бимбашева – директор на дирекция 

„Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” 

в ИПА 

 

се събра на закрито заседание за подробно разглеждане на документите по чл. 61, т. 4 от 

ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, съгласно предварително обявените условия на Възложителя и 

ЗОП, на класираните съгласно Протокол №2 от работата на комисията участници. 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в 

низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 

класират. 

От подробния преглед на документите по чл. 61, т. 4 комисията констатира 

следното: 

 

I. По обособена позиция 1: „Логистично и техническо осигуряване на обучения и 

събития в България по проекти на ИПА“ 

 

Участникът Консорциум „Ла Експрес“ се състои от: 

- Дружество с ограничена отговорност „Ла Фит“ ООД с ЕИК 175429541 като 

водещ партньор; 

- Еднолично дружество с ограничена отговорност „Балкан Експрес“ ЕООД с 

ЕИК 831110100 като партньор-участник.  

 

Консорциумът се представлява от Таня Ценкова, в качеството и на управител, 

съгласно предоставен към приложените документи Договор от 09.05.2017 г. за създаване 

на консорциум, подписан между страните. При извършения подробен преглед на 

представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно 

изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за 

подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците 

посочени в Документацията за участие в откритата процедура, комисията установи 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. В заявлението за участие на члена на обединението фирма „ЛА ФИТ“ 

ООД: 

1.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“ от ЕЕДОП не е посочен номера на обявлението, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. 
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1.2. В представения ЕЕДОП от водещия партньор „ЛА ФИТ“ ООД в част II 

„Информация за икономическия оператор, раздел В „Информация относно използването 

на капацитета на друга субекти“ е посочено, че същия ще използва капацитета на други 

субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и 

правилата (ако има такива), посочени в част V. За комисията не става ясно кои са тези 

субекти. В случай, че „ЛА ФИТ“ ООД ще използва капацитета на други субекти, следва 

да се представи за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях 

ЕЕДОП, в които се посочва информацията изисквана съгласно раздели А и Б от 

настоящата част и от част III.  

1.3. В част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 2 от ЕЕДОП, е 

посочено „НЕ“, същото не съответства с изискванията на обявлението за поръчка. 

Съгласно раздел III. т. 1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, 

включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 

регистри от Обявлението за обществена поръчка участниците в процедурата трябва 

да притежават валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или 

туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма (ЗТ) и 

да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти или да са лица по 

чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени или да притежават 

аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Изискването важи за 

всички обособени позиции. 

Обстоятелството се удостоверява в част ІV „Критерии за подбор“, раздел А 

„Годност“, т. 1 и т. 2 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на 

участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в 

която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в 

електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за 

регистрация и точно позоваване на документа.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП 

се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в Регистъра 

на туроператорите и туристическите агенти или еквивалентен документ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които 

не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. В случая изискването за годност е 

поставено съгласно нормативните изисквания за осъществяване на дейностите по 

предмета на поръчката съгласно Закона за туризма. Видно от приложения към 

заявлението на участника договор за създаване на обединение в чл. 24 от същия е 

посочено разпределението на дейностите на съдружниците, като за съдружника „ЛА 
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ФИТ“ ООД е посочено, че ще изпълнява дейности „Участие на терен при реализиране на 

събитията“. Така общо посочения текст предполага извършване на дейности от „ЛА 

ФИТ“ ООД, по предмета на поръчката, които попадат в обхвата на изискуемата 

туроператорска дейност и представляват туристически услуги по смисъла за Закона за 

туризма. В тази връзка и предвид разпределението на дейностите в обединението следва 

и двамата членове на обединението да отговарят на поставения от възложителя критерии 

за подбор.  

1.4. В част III „Основания за изключване, раздел „В“ „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП, 

относно деклариране на обстоятелства съгласно утвърдения с Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния 

образец за единния европейски документ за обществени поръчки въпрос, а именно: 

„Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото?“, членът на обединението фирма „ЛА ФИТ“ ООД, е 

отговорила „НЕ“. Извършена от комисията проверка в публични данни в Регистъра на 

обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки показа, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител/и за 

предоставяне на външни услуги за организиране и провеждане на обучения по Проект 

„Национален център по обществено здраве и анализи – модерна, компетентна и 

ефективна държавна администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 14-22-43/13.10.2014 г.” и с 

възложител Национален център по обществено здраве и анализи, на фирма „ЛА ФИТ“ 

ООД, ЕИК 175429541, е наложена неустойка. В раздел ІV, т. 7 на публикуваната в РОП 

информация за изпълнен договор е посочено, че във връзка с изпълнението на договора 

се дължат или са платени неустойки от изпълнителя, като причина за възникване на 

задължението за неустойките е, че изпълнителят не е изпълнил част от дейностите по 

договора в срок. 

Публична информация в тази връзка е посочена на ел. адрес: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=696137&newver=2. 

Предвид обстоятелството, че съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, възложителят 

отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 

5 буква „а“, възникнали преди или по време на процедурата, както и поради 

обстоятелството, че ал. 1 на чл. 57 от ЗОП се прилага и когато участник в процедурата е 

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице 

някое от основанията за отстраняване и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, участникът 

следва да предостави разяснения или допълнителни доказателства относно 

констатираното от комисията наличие на договор за обществена поръчка с наложена по 

същия неустойка.  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=696137&newver=2
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1.5. В представения ЕЕДОП от водещия партньор „ЛА ФИТ“ ООД част V 

„Намаляване на броя на квалифицираните кандидати“ е попълнена като е посочен 

отговор „да“. Следва да се има предвид, че част V „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“ се попълва само при ограничени процедури, състезателни 

процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации.  

1.6. В представения ЕЕДОП от водещия партньор „ЛА ФИТ“ ООД не е 

попълнена приложимата информация в част VI „Заключителни положения“.  

 

2. В заявлението за участие на член на обединението фирма „Балкан 

експрес“ ЕООД: 

2.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“ от ЕЕДОП не е посочен номера на обявлението, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. 

2.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация 

за представителите на икономическия оператор“ за представляващ „Балкан експрес“ 

ЕООД е посочено лице, което не съответства на лицето, представляващо дружеството 

съгласно ЕИК и актуалния устав на дружеството, публикуван в Търговския регистър на 

Република България.  

2.3. В представения ЕЕДОП от партньор „Балкан Експрес“ ЕООД в част II 

„Информация за икономическия оператор, раздел В „Информация относно използването 

на капацитета на друга субекти“ е посочено, че същия ще използва капацитета на други 

субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и 

правилата (ако има такива), посочени в част V. За комисията не става ясно кои са тези 

субекти. В случай, че „Балкан Експрес“ ЕООД ще използва капацитета на други субекти, 

следва да се представи за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан 

от тях ЕЕДОП, в които се посочва информацията изисквана съгласно раздели А и Б от 

настоящата част и от част III.  

2.4. В представения ЕЕДОП от партньор „Балкан Експрес“ ЕООД в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 

„Следната образователна и професионална квалификация“, буква „б“ е попълнена 

некоректно правната форма на юридическото лице. 

2.5. В представения ЕЕДОП от водещия партньор „Балкан Експрес“ ЕООД част V 

„Намаляване на броя на квалифицираните кандидати“ е попълнена като е посочен 

отговор „да“. Следва да се има предвид, че част V „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“ се попълва само при ограничени процедури, състезателни 

процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации.  

2.6. В представения ЕЕДОП от водещия партньор „Балкан Експрес“ ЕООД не е 

попълнена приложимата информация в част VI „Заключителни положения“.  

Във връзка с изложеното и на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП и чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП комисията изпраща на участника уведомление.  
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Водена от горните констатации и на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши писмено да уведоми участника като на основание чл. 

61, т. 6 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението, 

участникът, може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация.  

 

 

II. По обособена позиция 2: „Логистично и техническо осигуряване на различни 

събития (обучения и срещи) в България за обезпечаване на дейността на ИПА“ 

 

1. Участник „Скай Травел“ ООД с ЕИК 131399527 

Участникът се представлява от управителя Елена Семерджиева. При извършения 

подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП 

обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира, че участникът е представил надлежно попълнен 

ЕЕДОП, видно от който участникът отговаря на изискванията на Възложителя 

към личното състояние на участниците и критериите за подбор. 

 

2. Участник „Атлас Травелс“ ЕООД с ЕИК 130026450 

Участникът се представлява от управителя Евгения Манолова. При извършения 

подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП 

обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

В нарушение на императивната разпоредба на чл. 47, ал. 4 изречение второ от 

ППЗОП, съгласно което при подаване на заявления за участие в процедурите по чл. 18, 

ал. 1, т. 2 - 7 от ЗОП опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП включва документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Когато поръчката е разделена 

на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представят отделно 

комплектувани заявления за участие заедно с описи към тях. 

В този смисъл комисията не може да установи за коя обособена позиция е 

подадено заявлението на участника в процедурата.  

Водена от горните констатации и на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши писмено да уведоми участника като на основание чл. 

61, т. 6 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението, 

участникът, може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 



 

 

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа. 

 

Настоящият протокол се състави при провеждане на закрити заседания на комисията 

на 17.07.2017 г., 18.07.2017 и 19.07.2017 г. 

 

 

К О М И С И Я: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивайло Стоянов: *П 

Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-1120; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Бойка Стоилова: *П 

Юрисконсулт в дирекция АПФСО в ИПА; 

 

2. Виолета Джукелова: *П 

Главен експерт в дирекция ОМДП в ИПА; 

 

3. Кристина Андреева: *П 

Главен експерт в дирекция ОМДП в ИПА; 

 

4. Десислава Бимбашева: *П 

Директор на дирекция АПФСО в ИПА 

 

 

 

 

 

 

 

* -  заличена информация съгласно Закона за защита на личните данни 


