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П Р О Т О К О Л 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-04/4 от 27.02.2018 г. на Главния 

секретар на ЦРЧР, в качеството на упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, за провеждане 

на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител по условията на сключени 

Рамкови споразумения с Потенциални изпълнители, както следва: (1) Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-03/29.06.2017г. сключено със СГМ ГРУП ЕООД; (2) Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017г. сключено с КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД; (3) Рамково споразумение № Д-ЗОП-05/29.06.2017 г. 

сключено с ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД и споразумение № РС-ЗОП-

01/17.01.2018 г. сключено между ЦРЧР и МОН с предмет "Организиране и провеждане на 

събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република 

България за нуждите на ЦРЧР", във връзка с покана № ЗОП-04 от 16.02.2018 г. с предмет:  

 

1. Организиране на изнесено заседание на работна група „Научни изследвания“ 

(Аташета/Атомни въпроси) – Категория В2 и изнесено заседание на Комитета за 

Европейското научноизследователско пространство – ЕРАC – Категория В1, в 

периода 14-16 март 2018 г.; 

2. Организиране на „Среща на управителния съвет на ЕСФНИ (Европейски 

стратегически форум за научноизследователска инфраструктура“) и 

„Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура“ – 

Категория В3, в периода 20-22 март 2018 г. 

 

Днес, 27.02.2018 г. в град София, комисия в състав: 

 

Председател: 

Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“ при МОН 

Членове:  

Иван Павлов – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и плащания” в дирекция 

„Държавна собственост и обществени поръчки” при МОН; 

Живко Христов – старши юрисконсулт в дирекция АПДУС при ЦРЧР; 
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се събра в конферентна зала в сградата на Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ 

с адрес – град София, ул.„Граф Игнатиев“ №15, ет.3 в 11:00 часа за изпълнение на Заповед 

№ ЗОП-04/4 от 27.02.2018 г. на Главния секретар на ЦРЧР, в качеството на упълномощено 

лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне 

на изпълнител по условията на (1) Рамково споразумение № Д-ЗОП-03/29.06.2017г. 

сключено със СГМ ГРУП ЕООД; (2) Рамково споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017г. 

сключено с КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД; (3) Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-05/29.06.2017 г. сключено с ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ 

ЕООД и споразумение № РС-ЗОП-01/17.01.2018 г., сключено между ЦРЧР и МОН с 

предмет "Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и 

други) на територията на Република България за нуждите на ЦРЧР", във връзка с покана 

№ ЗОП-04 от 16.02.2018 г. с предмет: 

 

1. Организиране на изнесено заседание на работна група „Научни изследвания“ 

(Аташета/Атомни въпроси) – Категория В2 и изнесено заседание на Комитета за 

Европейското научноизследователско пространство – ЕРАC – Категория В1, в 

периода 14-16 март 2018 г.; 

2. Организиране на „Среща на управителния съвет на ЕСФНИ (Европейски 

стратегически форум за научноизследователска инфраструктура“) и 

„Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура“ – 

Категория В3, в периода 20-22 март 2018 г. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и като се увери, че 

са на лице всички членове на комисията, съгласно цитираната по-горе заповед, откри 

заседанието. След запознаване със списъка на лицата, подали оферти, всеки член на 

комисията попълни декларация съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха участниците или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно 

приложен Присъствен лист. 

Председателят на комисията съобщи, че са му предадени 2 (два) броя запечатани 

непрозрачни опаковки, както и 1 (един) брой уведомително писмо по отправената покана 

към тримата потенциални изпълнители. 
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С уведомително писмо с вх. № ЗОП-04#3/27.02.2018 г. участникът „Юнайтед Травел 

ейджънси“ ЕООД уведомява Възложителя, че не е в състояние да предостави оферта за 

сключване на договор, тъй като в поканата и в Техническо задание № 1 е посочен конкретен 

луксозен хотел, в който цените на услугите му надвишават максималните цени посочени в 

ценовата оферта по Рамковото споразумение № Д-ЗОП-05/29.06.2017 г. 

След като се увери, че исканите от участниците документи са постъпили в обявения 

в поканата срок, комисията пристъпи към тяхното отваряне по реда на тяхното постъпване 

и преглед по същество на съдържанието им.  

Комисията извърши проверка за наличие на всички изискуеми документи съгласно 

закона и отправената покана до потенциалните изпълнители.  

При отваряне на запечатана непрозрачна опаковка, входирана под вх.№ ЗОП-

04#1/26.02.2018 г. от участника „СГМ Груп“ ЕООД, комисията констатира, че участникът 

е представил уведомително писмо до Възложителя, в което го уведомява, че няма 

възможност да представи конкурентна оферта, относно подадена от Възложителя покана, 

поради факта, че необходимият бюджет  за осигуряване на така посочените в офертата 

дейности надвишава драстично потенциално възможния бюджет, който участникът може 

да получи за изпълнение на услугата, а именно: 

- Максимално възложен бюджет за осигуряване на конферентна зала в хотел 5 

звезди: 

 До 100 човека – 200 лв. на ден 

 До 50 човека – 150 лв. на ден 

- Бюджет необходим за осигуряване на конферентна зала в хотел 5 звезди: 

 До 100 човека – 940 лв. на ден 

 До 50 човека – 630 лв. на ден 

При отваряне на запечатана непрозрачна опаковка, входирана под вх.№ ЗОП-

04#2/26.02.2018 г. от участника „Консорциум обучения на младежки ресурс“ ДЗЗД, 

комисията констатира, че участникът е представил уведомително писмо до Възложителя, в 

което го уведомява, че няма възможност да представи конкурентна оферта, относно 

подадена от Възложителя покана, поради факта, че необходимият бюджет  за осигуряване 

на така посочените в офертата дейности надвишава драстично потенциално възможния 

бюджет, който участникът може да получи за изпълнение на услугата, а именно: 

- Максимално възложен бюджет за осигуряване на конферентна зала в хотел 4 

звезди: 
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 До 100 човека – 235 лв. на ден 

 До 50 човека – 125 лв. на ден 

- Бюджет необходим за осигуряване на конферентна зала в хотел 4 звезди: 

 До 100 човека – 783.34 лв. без ДДС или 940 лв. с ДДС на ден 

 До 50 човека – 525 лв. без ДДС или 630 лв. с ДДС на ден 

 

Предвид гореизложеното Комисията приема, че от страна на „СГМ Груп“ ЕООД,  

„Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД и КОНСОРЦИУМ „ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ 

РЕСУРС ДЗЗД“ не са постъпили оферти в настоящата процедура, като е налице изрично 

изявление за непредставяне на такива. 

С оглед на изложените по-горе констатации и като взе предвид, че участниците СГМ 

ГРУП ЕООД, „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД  и КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД са представили писма, с които са изявили отказ за 

предоставяне на оферти, комисията ЕДИНОДУШНО взе решение:  

 Предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП. 

Настоящият протокол е започнат на открито заседание, проведено на 27.02.2018 г. 

в 11.00 часа и е завършен на 27.02.2018 г.  в 14.00 часа. 

 

Председател: 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД Кристина Николова 

 

Членове: 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД Иван Павлов 

/П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД Живко Христов 


