
 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 

2013 г.“  
„Избор на изпълнител за осигуряване на информация и 

публичност по проект:  „Устойчиво управление и 
устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен“ 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
Утвърждавам: ................................................ 

 Фатме Фикретова Мустафова 
Директор на ДПП „Сините 
камъни“ 

 
 

П Р О Т О К О Л  
 

От проведено заседание на длъжностните лица за възлагане на обществена поръчка 
по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, чрез публична покана по чл. 101а и сл. от ЗОП 

с предмет: 
 

„Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проект 
„Устойчиво развитие и устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен” 

 
На 07.05.2014 г., от 10.30 часа, се проведе заседание на длъжностните лица,  

назначени със Заповед № ОПОСЗ-РД-06-560/07.05.2004г. на Директора на Дирекция 
Природен парк „Сините камъни“ за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 
участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 
осигуряване на информация и публичност по проект „Устойчиво развитие и 
устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен”, публикувана в Портала 
за обществени поръчки в секция „Публични покани” от дата 23.04.2014 г. 

Заседанието се проведе в кабинет „Счетоводство“ на Дирекция Природен парк 
„Сините камъни“, гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски“ 1.   

 
Длъжностните лица са в състав, както следва: 
 

Председател:  
1. Ивайло Станев- ръководител на проекта 

 
Членове: 

1. Лиляна Зортева – юрист на проект; 
2.  Ивелина Григорова – финансов сътрудник    

 
Длъжностното лице Ивайло Станев, получи входящия регистър на подадените 

оферти за участие, съгласно който до 16:00 часа на 30.04.2014 год. са подадени 2 /две/ 
оферти за участие от следните участници: 

 
 
 
 

№ Име на участника Вх.№ на Дата на Час на 



 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 

2013 г.“  
„Избор на изпълнител за осигуряване на информация и 

публичност по проект:  „Устойчиво управление и 
устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен“ 

 

 

 
 

  
 

 
  

офертата 
съгласно 

регистъра 

подаване 
на 

офертат
а 

подаване 
на 

офертат
а 

 
1. Издателска къща „АБ“ ЕООД  

ОПОС 3-ПО-
01-

557/28.04.201
4 г. 

28.04.2014 10,05 

 
2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

ОПОС 3-ПО-
01-

558/30.04.201
4 г. 

30.04.2014 14,30 

 
След получаване на списъка с участниците, длъжностните лица подписаха 

декларации съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП, с които декларираха, че: 
1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 

кандидат или участник; 
2. не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от 

него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 
3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 
4. че ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа 

като  Длъжностни лица и при промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомят 
незабавно възложителя.  

Длъжностните лица, на основание чл.101-г, ал. 3 от ЗОП, определиха реда и 
последователността на действията за разглеждане на постъпилите оферти, както следва: 

 
1. Проверка дали офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик. 
2. Отваряне на постъпилите оферти. За всяка една от представените оферти се 

извършва последователно проверка на представените документи за наличие и 
съответствие с изискванията на Възложителя, определени в публичната покана, след което 
се извършва проверка по отношение на участника за покриване на определените в 
публичната покана от Възложителя изисквания за изпълнение на поръчката, при което ако 
се констатира липса и/или несъответствие с изискванията на Възложителя, офертата на 
участника не се допуска до оценяване и същият се отстранява от участие в процедурата. 

3. Оценяване на допуснатите оферти в съответствие с предварително избрания 
критерий „най-ниска цена“, посочен в публичната покана. 

4. Класиране на допуснатите оферти и предложение към Възложителя за определяне 
на изпълнител. 

5. Съставяне на протокол за резултатите от работата. Представяне на протокола на 
Възложителя за утвърждаване. 

След това длъжностните лица преминаха към разглеждане и оценяване на постъпилите 
оферти. 

 



 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 

2013 г.“  
„Избор на изпълнител за осигуряване на информация и 

публичност по проект:  „Устойчиво управление и 
устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен“ 

 

 

 
 

  
 

 
  

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЛИПСА НА ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ  

 
1. За Участник № 1 Издателска къща „АБ“ ЕООД 

 
1.1. Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя 

в запечатан непрозрачен плик. Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на офертата 
и извършиха проверка за установяване на липса на документи и/или несъответствия с 
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

В съответствие с публичната покана и документацията към нея, участникът е 
представил всички изискуеми документи. 
Длъжностните лица не констатираха липса на документи и/или несъответствия с 
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя  в съдържанието на 
офертата на участника  Издателска къща „АБ“ ЕООД 

 
1.2.Комисията установи, че участникът е представил техническо предложение, което 

съдържа всички изискани от възложителя дейности, посочени от него в публичната покана, а 
именно:  

- изработка и монтаж на  биоборд; 
- изграждане и доставка на  постоянни обяснителни табели; 
- организиране и провеждане на  пресконференции; 
- организиране и провеждане на официални церемонии; 
- изработка и доставка на  дипляни; 
- изработка и доставка на  покани; 
- изработка и доставка на  папки; 
- изработка и доставка на  шапки; 
- изработка и доставка на  значки; 
- изработка и доставка на  фланелки; 
- изработка и доставка на  магнити; 
- изработка и доставка на  рекламни торбички; 
- изработка и доставка на  стикери; 
- изработка и доставка на  раници; 
- изработка и доставка на  флаш-памет; 
- изработка и доставка на  химикали; 
- изработка и доставка на  еко-моливи; 
- публикуване на  платени публикации в печатно издание; 
- платени излъчвания в средствата за масова информация; 

 
1.3. Срокът за изпълнение на дейноститев техническото предложение на участника 

Издателска къща „АБ“ ЕООД е посочен в работни дни след подадена заявка от страна на 
Възложителя до Изпълнителя и е както следва:   

- изработка и монтаж на  биоборд – в срок от 4 работни дни, след подадена заявка; 
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- изграждане и доставка на  постоянни обяснителни табели – в срок от 3 работни дни 
след подадена заявка; 

- организиране и провеждане на  пресконференции – в срок от 4 работни дни след 
подадена заявка; 

- организиране и провеждане на официални церемонии – в срок от 5 работни дни 
след подадена заявка; 

- изработка и доставка на  дипляни – в срок от 5 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на тефтери – в срок от 5 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  покани – в срок от 3 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на папки – в срок от 4 работни дни след подаде заявка; 
- изработка и доставка на шапки – в срок от 5 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на значки – в срок от 5 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  фланелки – в срок от 5 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на магнити – в срок от 5 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на рекламни торбички – в срок от 5 работни дни след 

подадане заявка; 
- изработка и доставка на  стикери – в срок от 2 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  раници – в срок от 6 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  флаш-памет – в срок от 5 работни дни след подадена 

заявка; 
- изработка и доставка на  химикали – в срок от 4 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  еко-моливи – в срок от 4 работни дни след поданена 

заявка; 
- публикуване на платени публикации в печатно издание – в срок от 5 работни дни 

след подадена заявка; 
- платени излъчвания в средствата за масова информация – в срок от 5 работни дни след 
подадена заявка; 
 

1.4. Предложената от участника цена за извършване на услугата възлиза на 26 
640,00(двадесет и шест хиляди шестотин и четиридесет) лева без включено ДДС и 31 
968,00 (тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева с включено ДДС и 
същата представлява сбор от предложените цени за всяка отделна дейност, както следва: 

 
№ Наименование 

Параметри 

 
Брой 

 
Цена без 

ДДС 

 
Цена с 
ДДС 

 
1. Билборд 1 1600,00 1920,00 
2. Постоянни обяснителни табели 2 1200,00 1440,00 
3. Пресконференция 6 1200,00 1440,00 
4. Официални церемонии 7 4900,00 5880,00 
5. Дипляна 900 540,00 648,00 
6. Тефтер 240 960,00 1152,00 
7. Покани 500 500,00 600,00 
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8. Папка 600 1200,00 1440,00 
9. Шапка 1000 2500,00 3000,00 
10. Значки 600 1800,00 2160,00 

11. Фланелка 600 2400,00 2880,00 
12. Магнит 600 1200,00 1440,00 
13. Торбичка 300 600,00 720,00 
14. Стикер 12000 1200,00 1440,00 
15. Раница 90 900,00 1080,00 
16. Флаш-памет 60 540,00 648,00 
17. Химикалка 1500 900,00 1080,00 
18. Еко-молив 1000 700,00 840,00 
19. Платена публикация 6 1200,00 1440,00 
20. Платено излъчване 4 600,00 720,00 
ОБЩО:  26640,00 31968,00 

 
 

2. За Участник № 2 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София 
 

2.1. Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя 
в запечатан непрозрачен плик. Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на офертата 
и извършиха проверка за установяване на липса на документи и/или несъответствия с 
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

В съответствие с публичната покана и документацията към нея, участникът е 
представил всички изискуеми документи. 
Длъжностните лица не констатираха липса на документи и/или несъответствия с 
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя  в съдържанието на 
офертата на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 
  

2.2.Комисията установи, че участникът е представил техническо предложение, което 
съдържа всички изискани от възложителя дейности, посочени от него в публичната покана, а 
именно:  

- изработка и монтаж на  биоборд; 
- изграждане и доставка на  постоянни обяснителни табели; 
- организиране и провеждане на  пресконференции; 
- организиране и провеждане на официални церемонии; 
- изработка и доставка на  дипляни; 
- изработка и доставка на  покани; 
- изработка и доставка на  папки; 
- изработка и доставка на  шапки; 
- изработка и доставка на  значки; 
- изработка и доставка на  фланелки; 
- изработка и доставка на  магнити; 
- изработка и доставка на  рекламни торбички; 
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- изработка и доставка на  стикери; 
- изработка и доставка на  раници; 
- изработка и доставка на  флаш-памет; 
- изработка и доставка на  химикали; 
- изработка и доставка на  еко-моливи; 
- публикуване на  платени публикации в печатно издание; 
- платени излъчвания в средствата за масова информация; 

 
2.3. Срокът за изпълнение на дейностите в техническото предложение на участника 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е посочен в работни дни  след подадена заявка от страна 
на Възложителя до Изпълнителя и е както следва:   

- изработка и монтаж на  билборд – в срок от 10 работни дни, след подадена заявка; 
- изграждане и доставка на  постоянни обяснителни табели – в срок от 10 работни 

дни след подадена заявка; 
- организиране и провеждане на  пресконференции – в срок от 10 работни дни след 

подадена заявка; 
- организиране и провеждане на официални церемонии – в срок от 10 работни дни 

след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  дипляни – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на тефтери – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  покани – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на папки – в срок от 10 работни дни след подаде заявка; 
- изработка и доставка на шапки – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на значки – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  фланелки – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на магнити – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на рекламни торбички – в срок от 10 работни дни след 

подадане заявка; 
- изработка и доставка на  стикери – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  раници – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  флаш-памет – в срок от 10 работни дни след подадена 

заявка; 
- изработка и доставка на  химикали – в срок от 10 работни дни след подадена заявка; 
- изработка и доставка на  еко-моливи – в срок от 10 работни дни след поданена 

заявка; 
- публикуване на платени публикации в печатно издание – в срок от 10 работни дни 

след подадена заявка; 
- платени излъчвания в средствата за масова информация – в срок от 10 работни 

дни след подадена заявка; 
2.4. Предложената от участника цена за извършване на услугата възлиза на 32 

230,00 (тридесет и две хиляди двеста и тридесет) лева без включено ДДС или 38 676,00 
(тридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и шест) лева с включено ДДС и същата 
представлява сбор от предложените цени за всяка отделна дейност, както следва:  
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№ Наименование 
Параметри 

 
Брой 

 
Цена без 

ДДС 
 

 
Цена с 
ДДС 

 
1. Билборд 1 1500,00 1800,00 
2. Постоянни обяснителни табели 2 400,00 480,00 
3. Пресконференция 6 2400,00 2880,00 
4. Официални церемонии 7 5250,00 6300,00 
5. Дипляна 900 450,00 540,00 
6. Тефтер 240 1200,00 1440,00 
7. Покани 500 250,00 300,00 
8. Папка 600 1200,00 1440,00 
9. Шапка 1000 5000,00 6000,00 
10. Значки 600 1200,00 1440,00 

11. Фланелка 600 3600,00 4320,00 
12. Магнит 600 1200,00 1440,00 
13. Торбичка 300 900,00, 1080,00 
14. Стикер 12000 1200,00 1440,00 
15. Раница 90 1800,00 2160,00 
16. Флаш-памет 60 780,00 936,00 
17. Химикалка 1500 1200,00 1440,00 
18. Еко-молив 1000 800,00 960,00 
19. Платена публикация 6 900,00 1080,00 
20. Платено излъчване 4 1000,00 1200,00 
ОБЩО:  32230,00 358676,00 

 
 

 ІІ.ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗБРАНИЯ КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, ПОСОЧЕН В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

 

Участник Цена без вкл. ДДС Цена с вкл. ДДС 
Издателска къща „АБ“ ЕООД 26 640.00 лв. 31 968.00 лв. 
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 32 230.00 лв. 38 676.00 лв. 
 
С оглед предложените от участниците цени за изпълнение на услугата и избрания от 

възложителя критерий за оценка на офертите – Най-ниска цена, длъжностите лица 
извършиха следното класиране на участниците: 
 

1 място – Издателска къща „АБ“ ЕООД, с предложена цена 26 640,00 (двадесет и 
шест хиляди шестотин и четиридесет) лева без ДДС и 31 968,00 (тридесет и една хиляди 
деветстотин шестдесет и осем) лева с ДДС.  
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 2 място – „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, с предложена цена 32 230,00 (тридесет и 
две хиляди двеста и тридесет) лева без ДДС и 38 676,00 (тридесет и осем хиляди шестотин 
седемдесет и шест) лева с ДДС. 
 
 

Предвид извършеното класиране, длъжностните лица предлагат на Директора на 
Природен парк „Сините камъни“ да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проект 
„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен”, 
публикувана в Портала за обществени поръчки в секция „Публични покани” от дата 
23.04.2014 г., с класирания на първо място участник:  

 
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ“ ЕООД. 
 
Настоящият протокол се състави на 08.05.2014 г.  
 
 
Длъжностни лица:  

 
1. Ивайло Станев                                                     П 

 
                                                                                

2.  Лиляна Зортева                                                         П 
 
                  3. Ивелина Григорова                                                    П 
    
 


