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П Р О Т О К О Л 
 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на стойност по 

чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка 

на стратегия за водени от общностите местно развитие, с която МИГ „Белоградчик –

Димово-Макреш” да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  за периода 2014-2020 год. по 

обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Подготовка и провеждане на информационни 

кампании, информационни срещи/семинари; информационни конференции; изготвяне и 

разпространение на информационни материали за информиране на местното население; 

публикуване на информация за проекта в регионални медии; провеждане на работни 

срещи/конференции за консултиране на подготовка на стратегията и провеждане на обществени 

обсъждания на разработената стратегия”; 

Обособена позиция № 2: „Създаване и поддържане на електронна страница за местната 

инициативна група (МИГ)” 

 

Днес 15.03.2017 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, назначена 

със Заповед № 222 от 15.03.2017 година на кмета на община Белоградчик за разглеждане и 

оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Популяризиране на подхода 

ВОМР и процеса на разработка на стратегия за водени от общностите местно развитие, с 

която МИГ „Белоградчик –Димово-Макреш” да кандидатства за предоставяне на 

финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР  за периода 2014-2020 год. по обособени позиции се събра в състав: 

 

Председател: 

Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1.Ангелина Иванова Георгиева – гл. експерт „Обществени поръчки и икономическо развитие”; 

2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и устойчиво 

развитие”. 

Резервни членове: 

1. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”; 

2. Преслав Стилиянов Ролински – юрисконсулт. 

Срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 14.03.2017 г. В обявеният срок са постъпили 

оферти от следните участници, съгласно регистъра на постъпили оферти: 

 

 

 

№ 
Наименование на 

участника подал 

Вх. № на 

офертата 

Обособена 

позиция 

Дата и час на 

получаване 

Причини 

за връщане 



оферта на 

офертата 

 

1. 

«Ди Ем Ай 

Дивелопмънт» ЕООД, 

гр.София 

№1302 

Обособена 

позиция №1 и 

Обособена 

позиция №2 

13.03.2017 г. 

в 12:28 ч. 

 

няма 

2. 

«Триера 

Комюникейшънс» 

ЕООД, гр.София 

№ 1312 

 
Обособена 

позиция №1 

13.03.2017 г. в 

13:05 ч. 
няма 

3. 
«Ес Пи Консулт БГ» 

ООД, гр.Шумен 
№1331 

Обособена 

позиция №1 

14.03.2017 г. 

В 12:12 ч. 
няма 

4. 
«Анкор А Дженте» 

ЕООД, гр.София 
№1332 

Обособена 

позиция №1 и 

Обособена 

позиция №2 

14.03.2017 г. 

12:14 ч. 
няма 

5. 

«Аксиопеа Консулт» 

ЕООД, гр.София 

 

 

№ 1333 
Обособена 

позиция №1 
14.03.2017 г. в 

12:26 ч 
няма 

6. 
«Беневент» ЕООД, гр. 

София 
№1334 

Обособена 

позиция №1 

14.03.2017 г. в 

12:31 ч. 
няма 

7. 
«Белоградчик консулт» 

ЕООД, гр.Белоградчик 
№1344 

Обособена 

позиция №2 

14.03.2017 г. в 

15:10 ч. 
няма 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като председателят обяви ценовите 

предложения на участниците, както следва: 

1.«Ди Ем Ай Дивелопмънт» ЕООД, гр.София е направил следните ценови предложения: 

За Обособена позиция № 1 – 8 600,00 лева без ДДС; 

За Обособена позиция № 2 – 1 340,00 лева без ДДС.  

2. «Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София е предложил цена 6 770,00 лева без ДДС за 

Обособена позиция № 1; 

3. «Ес Пи Консулт БГ» ООД, гр.Шумен е предложил цена 8 040,00 лева без ДДС за Обособена 

позиция № 1; 

4. «Анкор А Дженте» ЕООД, гр.София е направил следните ценови предложения: 

За Обособена позиция № 1 – 13 620,00 лева без ДДС; 

За Обособена позиция № 2 – 2 130,00 лева без ДДС; 

5. «Аксиопеа Консулт» ЕООД, гр.София е предложил цена 9 020,00 лева без ДДС за 

Обособена позиция № 1; 

6. «Беневент» ЕООД, гр. София е предложил цена 11 500,00 лева без ДДС за Обособена 

позиция № 1; 

7. «Белоградчик консулт» ЕООД, гр.Белоградчик е предложил цена 1 699,00 лева без ДДС за 

Обособена позиция № 2. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на 

заседанието.  



Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в офертите за 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1.Участник № 1 «Ди Ем Ай Дивелопмънт» ЕООД, гр.София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

2.Участник № 2 «Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

3. Участник № 3 «Ес Пи Консулт БГ» ООД, гр.Шумен е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

4. Участник № 4 «Анкор А Дженте» ЕООД, гр.София е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

5. Участник № 5 «Аксиопеа Консулт» ЕООД, гр.София е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

 

6. Участник № 6 «Беневент» ЕООД, гр. София е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние  

и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 

7. Участник № 7 «Белоградчик консулт» ЕООД, гр.Белоградчик е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение. 



Комисията извърши проверка на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие на ценови 

предложения с 20% по-благоприятни стойности от средната стойност на останалите участници 

по същия показател и установи следното: 

За обособена позиция № 1 

Ценовото предложение на участник № 1 «Ди Ем Ай Дивелопмънт» ЕООД, гр.София е с 20% 

по-благоприятна стойност от средната стойност на останалите участници по същия показател. 

За обособена позиция № 2 

Ценовото предложение на участник № 2 «Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София за е с 20% 

по-благоприятна стойност от средната стойност на останалите участници по същия показател. 

На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП комисията поиска подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката. Писмата са  

изпратени на участниците на 16.03.207 г., като в законоустановеният срок са постъпили 

обосновки от следните участници:  

1.«Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София, с вх. № 1312-2 от 21.03.2017 г. в 15:18 ч.; 

2.«Ди Ем Ай Дивелопмънт» ЕООД, гр.София, с вх № 1302-2 от 23.03.2017 г. в 10:57 ч. 

На 28.03.2017 г. комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане 

и оценка на офертите проведе закрито заседание. 

Комисията установи, че писмената обосновка за начина на образуване на предлаганата цена от 

участника «Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София за Обособена позиция № 1 е  постъпила в 

определения за това срок. 

Участникът е обосновал предлаганата от него цена като е описал обективни обстоятелства като 

минимизиране на разходите, рентабилност, преференции и отстъпки, оригинални, креативни 

решения и техническо предложение и собствен ресурс. Освен това участникът е направил 

подробна разбивка на цените по вид дейности, като е приложил доказателства в подкрепа на 

обосновката за така предложената от него цена за изпълнение на поръчката.  

Комисията приема така представената обосновка и предлага участника да бъде допуснат до 

оценка на ценовото предложение. 

Комисията установи, че писмената обосновка за начина на образуване на предлаганата цена от 

участника «Ди Ем Ай Дивелопмънт» ЕООД, гр.София за Обособена позиция № 2 е постъпила в 

определения за това срок. В така представената обосновка участникът не  е направил подробна 

разбивка за начина на образуване на предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката. Не 

са посочени технически решения или благоприятни условия за изпълнение на услугата, както и 

други предложения отнасящи се до изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно 

изискванията на чл.72, ал.2 от ЗОП 

Комисията не приема така представената обосновка и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП и 

предлага участника да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена позиция № 2. 

Критерий за възлагане  е „най-ниска цена”. 

Въз основа на оценка на офертите комисията класира участниците в следния ред: 

За Обособена позиция № 1: 

Първо място: Участник «Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София с предложена цена 

6 770,00 лева без ДДС ; 

Второ място: Участник «Ес Пи Консулт БГ» ООД, гр.Шумен с предложена цена 8 040,00 лева 

без ДДС; 

Трето място: Участник «Ди Ем Ай Дивелопмънт» ЕООД, гр.София с предложена цена 

8 600,00 лева без ДДС; 



Четвърто място: Участник «Аксиопеа Консулт» ЕООД, гр.София с предложена цена 9 020,00 

лева без ДДС; 

Пето място: Участник «Беневент» ЕООД, гр. София с предложена цена 11 500,00 лева без 

ДДС; 

Шесто място: Участник «Анкор А Дженте» ЕООД, гр.София с предложена цена 13 620,00 

лева без ДДС. 

За Обособена позиция № 2: 

Първо място: Участник «Белоградчик консулт» ЕООД, гр.Белоградчик с предложена цена 

1 699,00 лева без ДДС; 

Второ място: Участник «Анкор А Дженте» ЕООД, гр.София с предложена цена 2 130,00 лева 

без ДДС. 

Комисията предлага за изпълнители на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 

предмет „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегия за водени от 

общностите местно развитие, с която МИГ „Белоградчик –Димово-Макреш”  да кандидатства за 

предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19  

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  за периода 2014-2020 год. по обособени 

позиции след утвърждаване на протокола да бъдат определени следните участници: 

1. «Триера Комюникейшънс» ЕООД, гр.София за Обособена позиция № 1; 

2. «Белоградчик консулт» ЕООД, гр.Белоградчик за Обособена позиция № 2 

Настоящият протокол е съставен на 31.03.2017 г. и заедно с цялата документация по 

обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от 

ППЗОП. 

 

Комисия: 

Председател: ............................                Членове: 1...................................... 

                        (Р. Длъгнекова)                                 (Ан. Георгиева) 

                                                                                         

                                                                                    2.................................. 

                                                                                      (Н.Димитров) 

  /Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за 

обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/ 

 

Утвърждавам: ........................................... Борис Николов – Кмет на община Белоградчик 

/Налице e положен подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона 

за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/ 

                         

 

Дата: 31.03.2017 г. 


