
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  
 
 
 

 ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

от заседанието на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

предложенията, постъпили за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на глава V на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 
„Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на 
политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката по 
следните  две самостоятелно обособени позиции: Позиция 1 - писмени преводи 
за Министерство на икономиката; Позиция 2 - устни преводи за Министерство на 
икономиката“, открита с Решение № РД-16-15/14.01.2015г. на министъра на 

икономиката, в качеството му на Възложител по чл.7, т.1 от ЗОП 

 

Днес, 23.02.2015г., в 10:30 часа, в сградата на Министерство на икономиката в 

гр.София, ул.„Славянска” № 8, ет. 3, заседателна зала, Комисията, назначена със 

Заповед № РД-16-104/19.02.2015 г. на министъра на икономиката, продължи своята 

работа. 

Съгласно Заповед № РД-16-104/19.02.2015 г. на министъра на икономиката, 

комисията е в следния състав: 

Председател: 

Лидия Колева, директор на дирекция „Връзки в обществеността и протокол“ 

и членове: 

1. Виктория Игнатова, държавен експерт, дирекция „Икономически политики за 

насърчаване“ 

2. Милена Игнатиевска, главен експерт, дирекция „Връзки в обществеността и 

протокол“ 

3. Джорджия Ненкова, главен експерт, дирекция „Връзки в обществеността и 

протокол“ 

4. Анна Мартулкова, главен юрисконсулт, дирекция „Правна“ 

5. Теодор Михайлов, юрисконсулт, дирекция „Правна“ 

6. Румяна Александрова, главен експерт, дирекция „ФУС“ 

 
 
I. КОНСТАТАЦИИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА 
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 1 ОТ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

 
1. Относно офертата на „ЖАРАВА БГ НАДЕЖДА ИВАНОВА” ET 
 

В офертата на „ЖАРАВА БГ НАДЕЖДА ИВАНОВА” ET, в плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, не са налични всички документи, посочени като изискуемо 

съдържание на плик № 1 в раздел IV „Необходими документи“ от документацията, а 

именно: 

1. В декларацията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП, в т.1 са зачертани думите в букви от „а“ 

до „е“, при изискване в декларация за зачертаване на „невярното“ само за едно от 

изброените обстоятелства: „не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм“. 

2. Не е представена декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта за 

посочения под №1 преводач в представената Декларация - списък на основния екип 

преводачи за извършването на двупосочен писмен превод.  

 

 
2. Относно офертата на „КЛАСИК БЪЛГАРИЯ” ООД 

 
В офертата на „КЛАСИК БЪЛГАРИЯ” ООД, както се констатира в първото заседание 

на комисията, отразено в протокол 1 от работата на комисията, в плик № 2  

„Предложение за изпълнение на поръчката”, освен предложението е поставен проектът 

на договор по позиция 1, с посочени цени за изпълнение на поръчката, което 

представлява нарушение на чл.57, ал.2, т.3 от ЗОП. Видно от посочената разпоредба, 

пликът по чл.57, ал. 1 от ЗОП съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани 

плика, както следва: „ 1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят 
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документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 - 14;  2. плик № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото 

предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4;  3. плик № 3 с надпис 

„Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника“. 

 
3. Относно офертата на „АРТЕ ДОК” ЕООД 

 
В офертата на „АРТЕ ДОК” ЕООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, не са 

налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в раздел 

IV „Необходими документи“ от документацията, а именно: 

1. Не е представена декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експертите за 

посочените под № 5 и 37 преводачи в представената Декларация - списък на основния 

екип преводачи за извършването на двупосочен писмен и устен превод. Положените 

подписи в  декларациите по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експертите за посочените 

под №36 и 38 преводачи не съответстват на лицата деклариращи своята ангажираност.  

  

 

4. Относно офертата на „ДИАЛОГ ПЛЮС” ООД 
 

В офертата на „ДИАЛОГ ПЛЮС” ООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, 

са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в 

раздел IV „Необходими документи“ от документацията и същите са редовни. 

 
  
5. Относно офертата на „ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОФИТА” ООД 

 
В офертата на „ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОФИТА” ООД, в плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, са налични всички документи, посочени като изискуемо 

съдържание на плик № 1 в раздел IV „Необходими документи“ от документацията и 

същите са редовни. 

 
6. Относно офертата на „ТРАНСЛИНГВА ЕВРОПА” ЕООД 

 
В офертата на „ТРАНСЛИНГВА ЕВРОПА” ЕООД, в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, не са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик 

№ 1 в раздел IV „Необходими документи“ от документацията, а именно: 

1. Не е представена декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на 

експертите за посочените под № 1, 48 и 67 преводачи в представената 

Декларация - списък на основния екип преводачи за извършването на 

двупосочен писмен и устен превод. 

 
7. Относно офертата на „ОРХИДЕЯ 94” ЕООД 

 
В офертата на „ОРХИДЕЯ 94” ЕООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, 

не са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в 

раздел IV „Необходими документи“ от документацията, а именно: 

1. В Декларация - списък на основния екип преводачи за извършването на 

двупосочен писмен и устен превод, посочения професионален опит за експерта 

под № 10 не съответства на посоченото в Списък на основния екип от 

преводачи, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката по езици, за 

лицето по т.4 към раздел III Френски език. 
 

8. Относно офертата на „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС” ООД 
 

В офертата на „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС” ООД, в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 

1 в раздел IV „Необходими документи“ от документацията и същите са редовни. 

 

9. Относно офертата на „ЛОЗАНОВА 48” ООД 
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В офертата на „ЛОЗАНОВА 48” ООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”,са 

налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в раздел 

IV „Необходими документи“ от документацията и същите са редовни. 

 

10. Относно офертата на „ИНТЕРЛАНГ” ЕООД 
 

В офертата на „ИНТЕРЛАНГ” ЕООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, са 

налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в раздел 

IV „Необходими документи“ от документацията и същите са редовни. 

 

11. Относно офертата на „АЛМА КОНСУЛТ” ООД 
 

В офертата на „АЛМА КОНСУЛТ” ООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, 

не са налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в 

раздел IV „Необходими документи“ от документацията, а именно: 

1. В декларацията списък на основния екип преводачи за извършването на 

двупосочен писмен и/или устен превод, съгласно изискванията на Раздел 4.I.5.3. от 

документацията не са посочени преводачи, отговарящи за контрола на качеството. 

 

12. Относно офертата на „ТЕЗА” ЕООД 
 

В офертата на „ТЕЗА” ЕООД, в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, не са 

налични всички документи, посочени като изискуемо съдържание на плик № 1 в раздел 

IV „Необходими документи“ от документацията, а именно: 

1. В декларацията списък на основния екип преводачи за извършването на 

двупосочен писмен и/или устен превод, съгласно изискванията на Раздел 4.I.5.3. от 

документацията не са посочени трима преводачи с испански език (посочен е само 1), 

двама преводачи по японски език (посочен е само 1), и преводачи по 5 азиатски езика, 

непосочени в Първа група езици (посочени са само два – със сирийски и ливански 

езици). 

2. Не са представени декларации по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експертите 

за посочените под № 5, 6, 11, 12, 21, 22, 29 преводачи в представената 

Декларация - списък на основния екип преводачи за извършването на 

двупосочен писмен и устен превод. 
3. Не е представена Декларация в свободен текст за техническото оборудване, с 

което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка - информационни 

технологии или системи; комуникационно оборудване или системи и технически ресурси, 

отнасящи се до преводаческия софтуер, съгласно изискванията на Раздел 4.I.5.7 от 

документацията. 

 

13. Относно офертата на „БЪЛГАРСКО ПОЛИГЛОТСКО ДРУЖЕСТВО” 
 

В офертата на „БЪЛГАРСКО ПОЛИГЛОТСКО ДРУЖЕСТВО”, в плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, са налични всички документи, посочени като изискуемо 

съдържание на плик № 1 в раздел IV „Необходими документи“ от документацията и 

същите са редовни. 

 

ІІ. РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:  
 
Предвид гореизложените констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, 

Комисията   

                                                                  
Р Е Ш И: 

 
1. В срок до 5 (пет) работни дни участникът „ЖАРАВА БГ НАДЕЖДА 
ИВАНОВА” ET да уточни констатираното по-горе несъответствие, като представи 

в деловодството на МИ, ул.”Славянска” №8, следните документи:  
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1.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП – по 

образец (Приложение № 2) оригинал.  

1.2.  Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта (Приложение № 6) 

за посочения под №1 преводач в представената Декларация - списък на основния екип 

преводачи за извършването на двупосочен писмен превод. 
 

2. Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата участникът 

„КЛАСИК БЪЛГАРИЯ” ООД на основание чл.69, ал.1, т.4 от ЗОП, по мотиви изложени 

по-горе. 
 

3. В срок до 5 (пет) работни дни участникът „АРТЕ ДОК” ЕООД да уточни 

констатираното по-горе несъответствие, като представи в деловодството на МИ, 

ул.”Славянска” №8, следните документи:  
3.1.  Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта (Приложение № 6) 

за посочените под № 5, 36, 37 и 38 преводачи в представената Декларация - списък на 

основния екип преводачи за извършването на двупосочен писмен и устен превод.  

 

4. В срок до 5 (пет) работни дни участникът „ТРАНСЛИНГВА ЕВРОПА” ЕООД 

да уточни констатираното по-горе несъответствие, като представи в 

деловодството на МИ, ул.”Славянска” №8, следните документи:  
4.1. Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта (Приложение № 6) за 

посочените под № 1, 48 и 67 преводачи в представената Декларация - списък на 

основния екип преводачи за извършването на двупосочен писмен и устен превод.  

 

5. В срок до 5 (пет) работни дни участникът „ОРХИДЕЯ 94” ЕООД да уточни 

констатираното по-горе несъответствие, като представи в деловодството на МИ, 

ул.”Славянска” №8, следните документи:  

5.1. Декларация - списък (Приложение № 5) на основния екип преводачи за 

извършването на двупосочен писмен и/или устен превод, съответстващ на останалите 

документи приложени в офертата, а именно приложение Списък на основния екип от 

преводачи, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката по езици, за 

лицето по т.4 към раздел III Френски език. 
 

6. В срок до 5 (пет) работни дни участникът „АЛМА КОНСУЛТ“ ООД да 

уточни констатираното по-горе несъответствие, като представи в деловодството 

на МИ, ул.”Славянска” №8, следните документи:  

6.1. Декларация – списък с преводач/и, отговарящи за контрола на качеството. 

 
7. В срок до 5 (пет) работни дни участникът „ТЕЗА“ ЕООД да уточни 

констатираното по-горе несъответствие, като представи в деловодството на МИ, 

ул.”Славянска” №8, следните документи:  

7.1. Декларация - списък (Приложение № 5) на основния екип преводачи за 

извършването на двупосочен писмен и/или устен превод, които ще бъдат ангажирани 

с изпълнение на поръчката по езици, която да отговаря на изискванията на 

възложителя за броя на преводачите по съответните езици и на изискванията за 

посочване на трима преводачи по испански език; на двама преводачи по 

японски език и преводачи по пет азиатски езика, непосочени в Първа група езици, 

и приложена Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта (Приложение № 

6) за допълнително посочените преводачи. 

7.2. Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта (Приложение № 6) за 

посочените под № 5, 6, 11, 12, 21, 22, 29 преводачи в представената Декларация - 

списък на основния екип преводачи за извършването на двупосочен писмен и устен 

превод, или потвърждение, че същите са служители на дружеството. 

7.3. Декларация в свободен текст за техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на обществена поръчка - информационни технологии или 

системи; комуникационно оборудване или системи и технически ресурси, отнасящи се до 

преводаческия софтуер, съгласно изискванията на Раздел 4.I.5.7 от документацията. 
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8. На основание чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП за наличието и редовността на 

представените документи в плик № 1 от офертите на участниците, да се изпрати  
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

9. На основание чл.68, ал. 10 от ЗОП след изтичането на срока, определен в т.1, 

3, 4, 5, 6, 7 и получаването на допълнително изисканите документи, Комисията 

ще провери съответствието на документите в плик № 1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя. Комисията няма да разгледа документите в плик № 2 на 

участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 

 

Комисията приключи работата си по детайлното разглеждане на документите в 

плик № 1 на 04.03.2015г. 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 05.03.2015г. 

 

Председателят на комисията закри заседанието.  

 
 

Председателят на комисията закри заседанието в 17.00 часа. 
 
Комисия:  
 
Председател: 

 
Лидия Колева …………………………………. 

 

и членове: 

 

1. Катя Калинова, на мястото на Виктория Игнатова …………………………………. 

 

2. Милена Игнатиевска …………………………………. 

 

3. Джорджия Ненкова …………………………………. 

 

4. Анна Мартулкова …………………………………. 

 

5. Теодор Михайлов …………………………………. 

 
6. Румяна Александрова …………………………………. 

 


