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Проект „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите 
от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката“ по Оперативна програма (ОП) 

„Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II 
“Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А  И  

Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А  

  

 

   

 

 

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: „Провеждане на компютърно обучение по географски 

информационни системи (ГИС) – за начинаещи и напреднали, в това число 

дистанционно и присъствено” в рамките на изпълнение на Договор № А13-22-

61/19.05.2014 г. по проект „Повишаване на професионалната компетентност и 

увеличаване на ефективността на служителите от администрацията на 

Министерството на икономиката и енергетиката“ по ОП „Административен капацитет“, 

съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II 

“Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 

държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13., открита с 

Решение № РД-16-1259/12.09.2014г. на министъра на икономиката и енергетиката, в 

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

 

В периода 23.10.2014 г. – 13.11.2014 г., на последователни заседания, в 

сградата на Министерството на икономиката и енергетиката в гр. София, ул. 

„Триадица” № 8, заседателна зала, Комисията, назначена със Заповед № РД-16-

1391/23.10.2014г. на министъра на икономиката и енергетиката, обсъди и състави 

настоящия протокол относно констатациите по отношение на документите в плик № 1 

„Документи за подбор” в офертите на участниците. 

 

Комисията заседава в следния състав: 

 

Председател: Владимир Янков – директор на дирекция „Управление при 

кризисни ситуации” 

 

Членове: 

1. Ясен Марашев, държавен експерт в дирекция „Информационно и 

комуникационно осигуряване”; 

2. Йонка Константинова – главен експерт в дирекция „Управление при 

кризисни ситуации” вместо Добромира Станчева; 



 

2 
 

Проект „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите 
от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката“ по Оперативна програма (ОП) 

„Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II 
“Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. 

3. Гергана Лазарова – технически сътрудник в дирекция „Управление при 

кризисни ситуации”; 

4. Теодор Михайлов – юрисконсулт в дирекция „Правна”. 

В настоящия протокол се описват следните действия на Комисията, предвид 

разпоредбите на ЗОП: 

 

След извършването на действията по реда на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), описани подробно в Протокол 1, Комисията пристъпи 

към разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ за съответствие 

с критериите за подбор, поставени от възложителя на основание чл. 68, ал. 7 и ал. 11 

от ЗОП. 

 

I. Проверка за съответствие с критериите за подбор: 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 ”Документи за подбор” 

от офертата на „ЕСРИ България” ООД, гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 

4; тел.: 02/ 806 59 69; факс: 02/ 962 63 65; e-mail: info@esribulgaria.com с вх. № Е-

26-Е-321 от 22.10.2014 г., подадена в 10:53ч. 

 

 След извършения преглед Комисията констатира, че са представени всички 

документи, посочени в Част II, Глава I, Раздел 6 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ”, т. I. т. 

1 до т. 13 включително от документацията и е налице съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя.  

 

 Изискването за представяне на образец от сертификата, издаван при успешно 

приключване на обучението, е изпълнено, тъй като Комисията констатира, че 2 броя 

образци са налични в Плик № 2 – „Техническо предложение“. 

 

 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 ”Документи за подбор” 

от офертата на „ДЖИСолюшънс” ЕООД, гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 

35, ет. 5; тел: 02/421 91 24; факс: 02/489 1253, e-mail info@gisolution-bg.com с вх. № 

Е-26-Д-173 от 22.10.2014 г., подадена в 12:23 ч. 

 

След извършения преглед Комисията констатира, че не са представени 

следните документи: 

 

 сертификати за преподавател по ГИС софтуер – ArcGIS v.10 или 

еквивалент, издаден от компетентна институция, производителя или негов 

оторизиран представител, за експертите, включени в екипа на участника, 

които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, а именно: Силвия 

Пенчева и Стелиян Димитров, съгласно изискванията на Част II, Глава I, 

Раздел 6 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ”, т. I. т. 6 от документацията; 
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от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката“ по Оперативна програма (ОП) 

„Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II 
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администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. 

 линк към платформата за дистанционно обучение по ГИС към 

представената декларация в свободен текст, че участникът разполага с 

необходимия капацитет за провеждане на web-базирано дистанционно 

обучение по ГИС, съгласно изискванията на Част II, Глава I, Раздел 3 

„СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ”, т. 3. от документацията. 

 

Изискването за представяне на образец от сертификата, издаван при успешно 

приключване на обучението, е изпълнено, тъй като Комисията констатира, че 2 броя 

образци са налични в Плик № 2 – „Техническо предложение“. 

 

 3. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 ”Документи за подбор” 

от офертата на „ГАП КОНСУЛТ” ООД, гр. София; бул. „Евлоги Георгиев” № 48; тел.: 

0889 201 297; факс: 02/ 491 6469; e-mail contact@gapconsult.bg с вх. № Е-26-Г-158 

от 22.10.2014 г., подадена в 15:54 ч. 

След извършения преглед Комисията констатира, че не са представени 

следните документи: 

 линк към платформата за дистанционно обучение по ГИС към 

представената декларация в свободен текст, че участникът разполага с 

необходимия капацитет за провеждане на web-базирано дистанционно 

обучение по ГИС, съгласно изискванията на Част II, Глава I, Раздел 3 

„СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ”, т. 3. от документацията; 

 

 документ, доказващ предоставянето / притежаването на лиценз за 

софтуера, чрез / върху който ще се обучават служителите на МИЕ към 

представената декларация – опис в свободен текст в уверение на това, че 

участникът разполага с подходяща материално – техническа база 

(собствена или наета) за провеждане на присъственото обучение, съгласно 

изискванията на Част II, Глава I, Раздел 3 „СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ”, т. 

5. от документацията.  

 

 декларация, съдържаща списък на извършени услуги с предмет, 

сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнен 

през последните 3 (три) години, съгласно изискванията на Част II, 

Глава I, Раздел 6 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ”, т. I. т. 4 от документацията 

Забележка: от представените списък на извършени услуги и 

доказателства, удостоверяващи действителното извършване на описаните 

услуги, не е видно, че участникът покрива минималните изисквания, 

определени от Възложителя, а именно: от представените копия на 

изпълнени договори за извършени услуги не става ясно какви видове / 

типове обучения за работа с ГИС са извършвани; част от копията на 

изпълнените договори за извършени услуги са представени единствено на 

английски език, без превод на български език към тях, като някои от 

представените договори /без превод/  не включват изобщо  сходна  дейност 

– обучение  по  ГИС;   
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II. На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, във връзка с посочените 

по-горе констатации на комисията относно липса на документи и/или 

несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници в 

процедурата. 

 

 Участниците с нередовни оферти следва да представят в срок пет 

работни дни от получаване на протокола съответните документи. 

 

Допълнителните документи следва да бъдат представени в запечатан плик в 

деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Триадица” 

№ 8, с означение: До г-н Владимир Янков, председател на Комисията за 

разглеждане, оценяване и класиране на предложенията, постъпили за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Провеждане 

на компютърно обучение по географски информационни системи (ГИС) – за 

начинаещи и напреднали, в това число дистанционно и присъствено”. 

 

Председателят на комисията обяви за приключила работата на 

Комисията относно разглеждане на документите за подбор на участниците на 

този етап от работата й. 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:  

 

Владимир Янков ………….........……(подпис) 

 

Членове:  

 

1. Ясен Марашев ……………...........…(подпис) 

2. Добромира Станчева …………….…(подпис) 

3. Гергана Лазарова ……….....….……(подпис) 

4. Теодор Михайлов ………......………(подпис) 

 

 

Дата на изготвяне на настоящия протокол: 14.11.2014 г. 

 


