
 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Оптимизиране структурата и функциите на ИА “Военни клубове и военно-почивно 

дело”, посредством провеждане на функционален анализ” по Договор с рег. № 14-11-10/01.09.2014 г,. който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, 

Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“  и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПАК. 

 

 

Изх. № 842/27.01.2015 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                       
...................../п/....................     

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО  

ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 

В ИА ”ВОЕННИ  

КЛУБОВЕ И ВОЕННО–  

ПОЧИВНО ДЕЛО” 

МИЛЕНА ПЕТРОВА 
съгласно пълномощно  

№ 9019/19.11.2014 г. 

 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

На 14.01.2015 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед № 

17/13.01.2014 г. на Милена Петрова – директор на дирекция „АПОЧР” в ИА 

„ВКВПД”, възложител съгласно пълномощно № 9019/19.11.2014 г., в състав: 

Председател:  

Иво Беров – директор на дирекция „Управление на собствеността” 

Членове: 

      1. Сийка Ганева – началник на отдел „Човешки ресурси”; 

      2. Мина Хаджиева – главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване” 
 

 

се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на функционален анализ на системите на администрация на 

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, съгласно 

Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната 
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администрация и провеждане на съпътстващи дейности и обучение по 

подобряване на организацията и функционалността на администрацията”. 

Реализирането на обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект 

„Оптимизиране структурата и функциите на Изпълнителна агенция „Военни 

клубове и военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален 

анализ”, Договор № 14-11-10 от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 

Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура 

на държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 
 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 23.12.2014 г. под ІD № 9037699 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана изх. № 

10336/23.12.2014 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 

13.01.2015 година.  

Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

сайта на възложителя - www.militaryclubs.bg. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  

 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 

 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

№ Вх. №/дата и час Участник 

1. Вх. № 271/12.01.2015 г. в 11:19 ч. „Интер Консулт Нова” ЕООД 

2. Вх. № 351/13.01.2015 г. в 12:30 ч. „И - Финанси” ЕООД 

3. Вх. № 362/13.01.2015 г. в 15:50 ч. АКГ „Ей Си Джи” ООД 
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4. Вх. № 365/13.01.2015 г. в 16:22 ч. „Трейнър консулт” ЕООД 

5. Вх. № 367/13.01.2015 г. в 17:11 ч. Агенция „Стратегма” ООД  

6.    Вх. № 368/13.01.2015 г. в 17:21 ч. „ЛА ФИТ” ООД 

 

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

Комисията покани законните и упълномощените представители на 

участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна 

със състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.  

При отварянето на офертите присъстваха законни и упълномощени 

представители на следните участници: 

1. Снежанка Богданова Костадинова – управител на АКГ „Ей Си Джи” 

ООД; 

2. Петър Йорданов Господинов – управител на „Трейнър консулт” 

ЕООД; 

3. Петър Иванов Иванов – упълномощен представител на Агенция 

„Стратегма” ООД;  

4. Васил Иванов Георгиев – упълномощен представител на „Ла Фит” 

ООД; 

5.Георги Василев Грънчаров – упълномощен представител на „Интер 

Консулт Нова” ЕООД; 

6.Розалина Росенова Петрова - упълномощен представител на Агенция 

„Стратегма” ООД;  

 

Образец № 10 – Ценово предложение и Образец № 9 - Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката на всички оферти, бяха подписани от по 

един представител от присъстващите участници . 

 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи 

своята работа на закрито заседание за разглеждане на офертите по реда на 

тяхното постъпване:  

 

1. Участникът „Интер Консулт Нова” ЕООД, ЕИК: 131524330, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Западен парк, бл. 118, вх. В, ет. 2, 
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ап. 5 е представил оферта с вх. № 271/12.01.2015 г. в 11:19 ч. При разглеждане на 

офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

 

2. Участникът „И - Финанси” ЕООД, ЕИК: 131135755, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, ул. „Пиротска”, №5 е представил оферта с вх. №  

351/13.01.2015 г. в 12:30 ч. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 

че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

3. Участникът АКГ „Ей Си Джи” ООД, ЕИК: 121528144, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, ул. „Поп Богомил” №23, ет.1, офис 2 е представил 

оферта с вх. № 362/13.01.2015 г. в 15:50 ч. При разглеждане на офертата, 

комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

4. Участникът „Трейнър консулт” ЕООД, ЕИК: 2015016852, със седалище 

и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Изгрев”, ул. „Антон П. Чехов” №2, вх.В, 

ап.25 е представил оферта с вх. № 365/13.01.2015 г. в 16:22 ч. При разглеждане на 

офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

 

5. Участникът Агенция „СТРАТЕГМА” ООД,  ЕИК: 121026679, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Г. Раковсски” №18 е представил 

оферта с вх. № 367/13.01.2015 г. в 17:11 ч. При разглеждане на офертата, 

комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

6. Участникът „ЛА ФИТ” ООД, ЕИК: 175429541, със седалище и адрес на 

управление: гр.София, ул. Иван Асен II No 1, вх. 3, партер е представил оферта с 

вх. № 368/13.01.2015 г. в 17:21 ч. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

 

ІІІ. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на 

допуснатите участници, както следва:  
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1. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 9 „Техническо 

предложение  за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 271/12.01.2015 г. 

от „Интер Консулт Нова” ЕООД и установи, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 9 „Техническо 

предложение  за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 351/13.01.2015 г. 

от „И - Финанси” ЕООД и установи, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 9 „Техническо 

предложение  за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 362/13.01.2015 г. 

от АКГ „Ей Си Джи” ООД и установи, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 9 „Техническо 

предложение  за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 365/13.01.2015 г. 

от „Трейнър Консулт” ЕООД и установи, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

5. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 9 „Техническо 

предложение  за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 367/13.01.2015 г. 

от Агенция „СТРАТЕГМА” ООД и установи, че техническото предложение за 

изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

6. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 9 „Техническо 

предложение  за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 368/13.01.2015 г. 

от „Ла Фит” ООД и установи, че техническото предложение за изпълнение на 

поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

С това заседанието на комисията беше закрито.  

На 15.01.2015 г. в 09:30 часа, комисията продължи своята работа. 

 

 Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на 

техническите предложения за изпълнение на поръчката (ТО) на всеки от 
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допуснатите участници.  

TО е показател, отразяващ относителната тежест на предложението за техническо 

изпълнение на поръчката. Максимална стойност 100 точки. 

ТО = T1 + T2 + T3 + T4 

където: 

 

Подпоказател T 1  -  Общ подход за изпълнение на поръчката 

Максималният брой точки по подпоказателя – 20. 

 

Подпоказател T 2 -  Предложение за изпълнение на Дейност 1 

Максималният брой точки по подпоказателя – 40. 

 

Подпоказател T 3 - Предложение за изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 

Максималният брой точки по подпоказателя – 20. 

 

Подпоказател T 4 - График за изпълнение на дейностите  

Максималният брой точки по подпоказателя – 20. 

 

 

 
 

 

Подпоказател T 1  -  Общ подход за изпълнение на поръчката 

УЧАСТНИК 

 

съответствие със заложените критерии 

техническа 

оценка 

(брой 

точки) 

„Интер Консулт Нова” 

ЕООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

„И - Финанси” ЕООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

АКГ „Ей Си Джи” ООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 
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„Трейнър консулт” ЕООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

Агенция „Стратегма” 

ООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

„Ла Фит” ООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

 

 

Подпоказател T 2 -  Предложение за изпълнение на Дейност 1 

 

УЧАСТНИК 

 

съответствие със заложените критерии 

техническа 

оценка 

(брой точки) 

„Интер Консулт Нова” 

ЕООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

40 

„И - Финанси” ЕООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

40 

АКГ „Ей Си Джи” ООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

40 

„Трейнър консулт” 

ЕООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

40 

Агенция „Стратегма” 

ООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

40 

„Ла Фит” ООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

40 

 

 

 

 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Оптимизиране структурата и функциите на ИА “Военни клубове и военно-почивно 

дело”, посредством провеждане на функционален анализ” по Договор с рег. № 14-11-10/01.09.2014 г,. който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, 

Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“  и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПАК. 

 

 

Подпоказател T 3 - Предложение за изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 

 

УЧАСТНИК 

 

съответствие със заложените критерии 

техническа 

оценка 

(брой точки) 

„Интер Консулт Нова” 

ЕООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

„И - Финанси” ЕООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

АКГ „Ей Си Джи” ООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

„Трейнър консулт” 

ЕООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

Агенция „Стратегма” 

ООД 

Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

„Ла Фит” ООД 
Предложението на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

20 

 

 

 

 

Подпоказател T 4 - График за изпълнение на дейностите 

 

УЧАСТНИК 

 

съответствие със заложените критерии 

техническа 

оценка 

(брой точки) 

„Интер Консулт Нова” 

ЕООД 

Посочен е общ график, съобразен със срока 

на поръчката, но не са посочени конкретни 

ключови дати. 

15 

„И - Финанси” ЕООД 
Посочен е общ график, съобразен със срока 

на поръчката, но не са посочени конкретни 

ключови дати. 

15 
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АКГ „Ей Си Джи” ООД 
Посочен е общ график, съобразен със срока 

на поръчката, но не са посочени конкретни 

ключови дати. 

15 

„Трейнър консулт” 

ЕООД 

Посочен е общ график, съобразен със срока 

на поръчката, но не са посочени конкретни 

ключови дати. 

15 

Агенция „Стратегма” 

ООД 

Посочения график на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, като са 

посочени и ключови дати за представяне на 

резултатите на всяка дейност/етап. 

20 

„Ла Фит” ООД 
Посочен е общ график, съобразен със срока 

на поръчката, но не са посочени конкретни 

ключови дати. 

15 

 

 

 

 

1. Участникът „Интер Консулт Нова” ЕООД: 

TО = 20 + 40 + 20 + 15 

TО = 95 т. 

 

2. Участникът „И - Финанси” ЕООД: 

TО =  20 + 40 + 20 + 15 

TО = 95 т. 

 

3. Участникът АКГ „Ей Си Джи” ООД: 

TО =  20 + 40 + 20 + 15 

TО = 95 т. 

 

4. Участникът „Трейнър консулт” ЕООД: 

TО =  20 + 40 + 20 + 15 

TО = 95 т. 

 

5. Участникът Агенция „Стратегма” ООД : 

TО =  20 + 40 + 20 + 20 

TО = 100 т. 
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 6. Участникът Агенция „Ла Фит” ООД: 

TО =  20 + 40 + 20 + 15 

TО = 95 т. 

 

С това заседанието на комисията беше закрито.  

На 19.01.2015 г. в 09:30часа, комисията продължи своята работа. 

 

 

ІV. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения (ЦО) на 

допуснатите участници, както следва:  

ЦО е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната 

оферта. Максималната стойност на ЦО е 100 точки и се изчислява по 

формулата: 

nФО

ФО
ФО min*100 , където  

ФОn – цената, предложена от конкретния участник,  

ФОmin – минималната цена, предложена от участник в процедурата.  

     

 

1. Участникът „Интер Консулт Нова” ЕООД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 38 900,00 лв. без ДДС. 

00.38900

00.38900
*100100   

 

2. Участникът „И - Финанси” ЕООД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 43 000,00 лв. без ДДС. 

00.43000

00.38900
*10046,90   

 

3. Участникът АКГ „Ей Си Джи” ООД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 48 000,00 лв. без ДДС. 
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00.48000

00.38900
*10004,81   

 

4. Участникът „Трейнър консулт” ЕООД е предложил цена за изпълнение 

на поръчката в размер на 48 500,00 лв. без ДДС. 

00.48500

00.38900
*10020,80   

 

5. Участникът Агенция „Стратегма” ООД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 43 950,00 лв. без ДДС. 

00.43950

00.38900
*10050,88   

 

6. Участникът Агенция „Ла Фит” ООД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 45 000,00 лв. без ДДС. 

00.45000

00.38900
*10044,86   

 
 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне на 

комплексната оценка на участниците,  както следва: 
 

1. Комплексна оценка на участника  „Интер Консулт Нова” ЕООД: 

КО = ТО х 0,70 + ФО х 0,30= 95 х 0,70 + 100 х 0,30 = 96,50 т. 

 

2. Комплексна оценка на участника „И - Финанси” ЕООД: 

КО = ТО х 0,70 + ФО х 0,30= 95 х 0,70 + 90,46 х 0,30 = 93,64 т. 

 

3. Комплексна оценка на участника АКГ „Ей Си Джи” ООД: 

КО = ТО х 0,70 + ФО х 0,30= 90 х 0,70 + 81,04 х 0,30 = 90,81 т. 

 

4. Комплексна оценка на участника „Трейнър консулт” ЕООД: 
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КО = ТО х 0,70 + ФО х 0,30= 95 х 0,70 + 80,20 х 0,30 = 90,56 т. 

 

5. Комплексна оценка на участника Агенция „Стратегма” ООД: 

КО = ТО х 0,70 + ФО х 0,30= 100 х 0,70 + 88,50 х 0,30 = 96,55 т. 

 

6. Комплексна оценка на участника Агенция „Ла Фит” ООД: 

КО = ТО х 0,70 + ФО х 0,30= 95 х 0,70 + 86,44 х 0,30 = 92,43 т. 

 

V. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към 

класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по 

критерия “икономически най-изгодна оферта”: 
 

№ УЧАСТНИК точки 

1. „Интер Консулт Нова” ЕООД 96,50 

2. „И - Финанси” ЕООД 93,64 

3. АКГ „Ей Си Джи” ООД 90,81 

4. „Трейнър консулт” ЕООД 90,56 

5. Агенция „Стратегма” ООД 96,55 

6. „Ла Фит” ООД 92,43 

 

 

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на функционален анализ на системите на администрация на 

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, съгласно 

Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация и провеждане на съпътстващи дейности и обучение по 

подобряване на организацията и функционалността на администрацията”, 

предлага за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място 
участник  Агенция „Стратегма” ООД с оферта вх. № 367/13.01.2015 г. в 17:11 ч. 

и комплексна оценка от 96,55 точки. 
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Комисията проведе 4 (четири) заседания (14.01.2015г., 15.01.2015г., 

19.01.2015 г. и 26.01.2015 г.) по разглеждане на получените и допуснати до 

оценяване оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

 

Председател:   Иво Беров ........./п/............... 

Членове:        1. Сийка Ганева ........./п/............... 

    2. Мина Хаджиева........./п/...............        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Оптимизиране структурата и функциите на ИА “Военни клубове и военно-почивно 

дело”, посредством провеждане на функционален анализ” по Договор с рег. № 14-11-10/01.09.2014 г,. който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, 

Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“  и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПАК. 

 

 

 


