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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ЗОП-01/5 от 05.02.2018г. 

НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

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: 22.12.2017г., предаден 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. Обучение на външни оценители Програма „Еразъм+“ 2018, 2019, и 2020 

селекционни години, 22.02.2018г., гр. София; 

2. Организиране на информационни дни по КД 2 „Стратегически партньорства“ 

на Програма „Еразъм+“, сектори „Училищно образование“, „Професионално 

образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, 26-

28.02.2018г., гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Ямбол; 

3. Обучение на eTwinning екипа, 16-17.03.2018г., гр. Пловдив; 

4. Организиране на информационни дни по Програма „Еразъм+“, сектор 

„Младеж“,20-23.03.2018г., гр. Разград, гр. Велико Търново; 

5. Обучение ЕДС при пристигане: 26.03–30.03.2018г. и Обучение ЕДС за междинна 

оценка: 27.03 –30.03.2018г., гр. София; 

6. ECVET workshop за напреднали върху практическите предизвикателства и 

представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“, 30 

март 2018г., гр. София. 
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Р Е Ш И Х: 

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на допуснатите участници в провеждания 

вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител: 

ПЪРВО МЯСТО: 

ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, с обща цена: 80 588,60 лева, без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: 

КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, с обща цена: 98 

690,50 лева, без ДДС. 

 

 II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена поръчка 

класираният на първо място участник:  

„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. 

 III. Отстранени от участие в провеждания вътрешен конкурентен избор за определяне на 

изпълнител: 

СГМ ГРУП ЕООД, със седалище и адрес на управление: ЕИК/БУЛСТАТ:   202605270, 

гр.София, бул. „Свети Наум” № 25, представлявано от Мартин Валентинов Танчев, в 

качеството му на пълномощник на управителя 

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

провеждания вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител са изложени в 

Доклад и протокол от дата: 05.02.2018г., изготвен и представен ми от Комисията, който 

приемам изцяло. 

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

участниците в тридневен срок от издаването му. 

 VI. 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 да се публикува в Профила на купувача на 

следния  интернет адрес: 
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 Настоящото решение на Възложителя, заедно с Доклада да се публикува в Профила на 

купувача в деня на изпращане на решението на участниците. 

 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 

АНТОАНЕТА ПАКОВА 

Главен секретар 

Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП  

(Заповед № РД-12-310 от 22.11.2016 г.) 
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