
 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 
На 10.11.2014 г. се събра определения със заповед № 

642/03.09.2014г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и 
военно-почивно дело” екип, който изпълнява Договора за предоставяне на 
финансова помощ с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014г. „Оптимизиране 
структурата и функциите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, 
посредством провеждане на функционален анализ”. 

 
1. Милена Маринова Петрова - ръководител, 
2. Зорка Евгениева Петрова - счетоводител, 
3. Маргарита Йорданова Маринова - координатор 
 
Екипът обсъди резултатите от проведеното пазарно проучване и 

събраните оферти. 
В деловодството на ИА “ВКВПД” в указаният срок до 05.11.2014г. са 

постъпили 3 (три) оферти, както следва:  
 

 Вх. №/дата  Кандидат 

1. 
Вх. № 9690/05.11.2014 г.
12:03 ч. 

“АРЕС КЪНСЪЛТИНГ” ООД 

2. 
Вх. № 9704/05.11.2014 г.
16:01 ч. 

“КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ” 
ЕООД 

3. 
Вх. № 9707/05.11.2014 г.
16:26 ч. 

Адв. Пламен Петков 

 
Екипът разгледа представените оферти и констатира следното: 
Предложените цени за изпълнение, са както следва: 
1. “АРЕС КЪНСЪЛТИНГ” ООД, с ЕИК: 202863671 – 3 250 лв. (три 

хиляди двеста и петдесет)лв. без ДДС, срок за изпълнение на процедурата 
2 (два) месеца; 

2. “КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА СОФИЯ” ЕООД, с ЕИК: 131361010 
– 3 200 (три хиляди и двеста) лв. без ДДС, срок за изпълнение на поръчката 
до 10 (десет) дни; 

3. Адв. Пламен Петков, с акт за встъпване в длъжност от 
17.07.2003г., протокол № 14/24.06.2003г. – 990 лв. (деветстотин и 
деветдесет) лв. без ДДС, срок за изпълнение на поръчката от 10 (десет) 
работни дни. 

Критерий за оценка на офертите е “най-ниска цена”. 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 
Предвид изложеното, екипът реши да предложи на изпълнителният 

директор да бъде сключен договор по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП  с 
предмет: „ консултиране и разработване на документация по ЗОП за 
възлагане на функционален анализ." в изпълнение на Договор с рег. № 
14-11-10 от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с 
участникът, предложил най-ниска цена, а именно Адв. Пламен Петков – 
990 лв. (деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС. 

                                                              
 
1. Милена Петрова   /П/ 
2. Зорка Петрова     /П/ 
3. Маргарита Маринова    /П/ 
 


