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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ЗОП-10/5 от 26.09.2017 г. 

На основание чл.82, ал.4, т.5, във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписан от 

членовете на комисията Доклад от дата: 26.09.2017г., Протокол от работата на комисията 

от 26.09.2017г. предадени ми заедно с цялата документация от комисия, назначена със 

Заповед № РД-12-233/02.08.2017г. на Главния секретар на ЦРЧР, в качеството на 

упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП (изменена със Заповед № РД-12-233/1 от 

11.08.2017г. на Изпълнителния директор на ЦРЧР) за провеждане на вътрешен 

конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

1.  Ролята  на  ECVET  за  повишаване  на  качеството  и  модернизиране  на 

професионалното образование и обучение, 31 октомври 2017г., гр. София; 

2.  Обучение  на  тема  „Иновативни  инструменти  за  кариерно  ориентиране  – 

практическо прилагане и добри практики“, 25 – 27 октомври 2017; 

3.  Национален  семинар  за  професионално  развитие  по  Програма  „Еразъм+“, 

дейност  eTwininng,  дейност  Еврогайдънс  и  дейност  Европас,  Обучение  на  РУО,  11 – 

14 октомври 2017г., гр. Велико Търново; 

4.  Международно  обучение  „Third  Europeers  Network  Meeting“,  12 – 15  

октомври 2017г., гр. Варна; 

5.  Международно обучение “TICTAC - Multilateral Training Course to support quality 

in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action”,  21 – 28 октомври 

2017г., гр. Варна; 

6.  Информационни  дни  и  Обучителен  семинар  в  сектор  „Висше  образование“  

за подобряване  на  административния  процес  в  сектора  по  Програма  „Еразъм+“,  КД1  

и представяне  на  статистика  относно  честванията  на  30  години  Еразъм  в  

университетите, 25 – 26 октомври 2017г., гр. Плевен. 
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Р Е Ш И Х: 

I. ПРЕКРАТЯВАМ ВЪТРЕШНИЯТ КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР по отношение на 

прекратена по отношение на следните събития:  

Ролята  на  ECVET  за  повишаване  на  качеството  и  модернизиране  на 

професионалното образование и обучение, 31 октомври 2017г., гр. София;   

Обучение  на  тема  „Иновативни  инструменти  за  кариерно  ориентиране  – 

практическо прилагане и добри практики“, 25 – 27 октомври 2017;  

Информационни  дни  и  Обучителен  семинар  в  сектор  „Висше  образование“  за 

подобряване  на  административния  процес  в  сектора  по  Програма  „Еразъм+“,  КД1  и 

представяне  на  статистика  относно  честванията  на  30  години  Еразъм  в  

университетите, 25-26 октомври 2017г., гр. Плевен,  

на основание чл.110, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като 

препращам изцяло към мотивите на Комисията, които изцяло възприемам. 

II. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на допуснатите участници в 

провеждания вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на следните 

събития:  

Национален  семинар  за  професионално  развитие  по  Програма  „Еразъм+“, 

дейност  eTwininng,  дейност  Еврогайдънс  и  дейност  Европас,   

Обучение  на  РУО,  11-14 октомври 2017г., гр. Велико Търново;.  Международно  

обучение  „Third  Europeers  Network  Meeting“,  12-15  октомври 2017г., гр. Варна;. 

Международно обучение “TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in 

youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action”,  21-28 октомври 2017г., гр. 

Варна;: 

 ПЪРВО МЯСТО: КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС 

ДЗЗД, с обща цена: 120 638,50 лева, без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: СГМ ГРУП ЕООД, с обща цена: 121 587 лева, без ДДС. 
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III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена поръчка 

в частта, в която не  е прекратена  класираният на първо място участник: КОНСОРЦИУМ 

ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС“ ДЗЗД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Лозенец, п. код 1164, гр. София, ул. „Златовръх“, № 51-59, 

вх. В, ет. 2, ап. 42, БУЛСТАТ: 177169416, представлявано от Ваня Тодорова – 

управител. 

 IV. ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ в провеждания вътрешен конкурентен избор 

за определяне на изпълнител: 

ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 831926986, град 

София , със седалище и адрес на управление: бул. „Патриарх Евтимий“ 49, офис „2Б“, 

бизнес център „Престиж“, тел. +359 888 67 47 67, e-mail: 

'kalina@unitedtravelagency.net', представлявано от Калина Иванова Димитрова – 

управител,  

с мотиви, посочени в протокола от работата на комисията, които изцяло 

възприемам. 

 V. Подробни мотиви за разглеждането и класирането на офертите за участие в 

провеждания вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител са изложени в 

Доклад от дата: 26.09.2017г. и Протокол 26.09.2017г., изготвени и представени ми от 

Комисията. 

 VI. На основание чл.43, ал.1 и ал.2 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му. 

 VII. На основание чл.42, ал.2, т.1 и т.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от 

ППЗОП, настоящото Решение, заедно с Доклада и Протокола да се публикуват в Профила 

на купувача на следния  интернет адрес:  

 http://www.hrdc.bg/profile/b2d3f867990900387ce15710dce5b618 

 Настоящото решение на Възложителя, заедно с Доклада и Протокола да се 

публикуват в Профила на купувача в деня на изпращане на решението на участниците. 

  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.hrdc.bg/profile/b2d3f867990900387ce15710dce5b618
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 VII. На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението на Възложителя подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването 

му. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

ТАТЯНА КАЛКАНОВА 

Изпълнителен директор 

Център за развитие на човешките ресурси 

 


