
П Р О Т О К О Л № 3 

Днес на дата 28.09.2017 г. в 09:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-
607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, във връзка със Заповед № 22 -
1572/14.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Привлекателна 
и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на 
билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", запазена 
на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 - „Организиране и 
провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на 
прессъобщения", публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/468., с уникален номер на процедурата 
00073-2017-0017 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 13.03.2017 г. с ID 
775781 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мариела Цонева - Директор Дирекция "Проекти и програми"; 
2. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки"; 
3. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси"; 
4. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура"; 

С приложно писмо изх. № 91- 00-312/15.09.2017 г. на председателя на комисията е изпратен 
протокол № 2 от работата на комисията от дата 15.09.2017 г. до участниците в процедурата. 

Протокола е получен от всички участници, на дати, както следва: 

№ Наименование на участника Получен 
протокол на дата 

Постъпил в Община В. 
Търново отговор с вх. № 
и дата 

1. „Триера комюникейшънс" ЕООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 53-98-
9/25.09.2017 г. 

2. "Ламбаджиев стандарт" ООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 5300-
7788-2/20.09.2017 г. 

3. Издателска къща „АБ" ЕООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 53 00-
3917-1/25.09.2017г. 
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4. „Яна тур" ЕООД 18.09.2017 г. Отговор е вх. № 53- 962-
4/25.09.2017 г. 

5. „Евроланс" ЕООД 18.09.2017 г. Съгласно протокол № 2 
не са констатирани 
пропуски и/или 
несъответствия по 
офертата. 

6. „Насс Фактор" ЕООД 
18.09.2017 г. 

Не е постъпил отговор в 
указания срок 

7. Фондация „Общество на 
познанието" 

18.09.2017 г. Отговор с вх. № 70-179-
2/26.09.2017 г. 

8. „Инфо Трейнинг" ООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 5300-
21638-8/25.09.2017 г. 

9. „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 5300-
20526-8/20.09.2017 г. 

10. „Ваколор" ЕООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 5300-
9340-2/26.09.2017 г. 

11. „Международна търговска и 
бартерна къща" ЕООД 

19.09.2017 г. Не е постъпил отговор в 
указания срок 

12. „Д-Медия" ООД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 5300-
1015-9/21.09.2017 г. 

13. 
Издателска къща „Борба" АД 18.09.2017 г. Отговор с вх. № 5300-

22195-1/19.09.2017 г. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участниците: 

I. Отговор с вх. № 53-98-9/25.09.2017 г. на „Триера комюникейшънс" ЕООД, ЕИК: 
175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. „Черни връх" № 189 Г, вх. 
Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна поща за 
кореспонденция: ndraganova(a)gmail.com. Лице за контакти: Нели Апостолова, във връзка 
с оферта подадена за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, съдържа следното: 

- Приложно писмо до комисията, подписано и подпечатано от Нели Апостолова; 
- Заглавна страница „Обособена позиция № 1; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан от Нели Апостолова, Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД; 
- Заглавна страница „Обособена позиция № 1 документи на експерт Деница Спасова; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Деница Спасова; 
- Заглавна страница „Обособена позиция № 2; 
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- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Нели Апостолова, Управител на „Триера комюникейшънс" ЕООД. 

II. Отговор с вх. № 5300-7788-2/20.09.2017 г. на "Ламбаджиев стандарт" ООД, с ЕИК: 
130862812, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. „Генерал Столетов", № 
49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; електронна поща: 
lambadjiev.standart(fl gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, във връзка с оферта 
подадена за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, съдържа 
следното: 

- Приложно писмо до комисията, подписано и подпечатано от Бойко Ламбаджиев; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Бойко ламбаджиев и Ирена Ламбаджиева за обособена позиция № 1; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Бойко ламбаджиев и Ирена Ламбаджиева за обособена позиция № 2. 

III. Отговор с вх. № 53 00- 3917-1/25.09.2017г . на Издателска къща „АБ" ЕООД, с ЕИК: 
833034039, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Отец Паисий" № 
58, вх. 0, ет. 3; телефон: 042 259 151; 0896 776 865; факс: 042 621 101; електронна поща за 
кореспонденция: ik-ab(g)outlook.com ; лице за контакти: Анелия Минкова, във връзка с 
оферта подадена за участие за обособена позиция № 2, съдържа следното: 

Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан от Анелия Минкова- Управител; 

Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Любомир Минков. 

IV. Отговор с вх. № 53- 962-4/25.09.2017 г. на „Яна тур" ЕООД, с ЕИК: 200927333, с адрес 
за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Македония" № 19; телефон: 0700 1 42 62, 
02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за кореспонденция: pco(o)ianatour.com; 
лице за контакти: Илияна Щерева - Иванова, във връзка с оферта подадена за участие за 
обособена позиция № 2, съдържа следното: 

Опис на допълнително представени документи от „Яна тур" ЕООД; 
Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 

подписан и подпечатан от Илияна Щерева; Иван Иванов;Яна Иванова; 
Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 

подписан Мария Карагьозова. 

V. „Евроланс" ЕООД, с ЕИК: 202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 
4300, ул. „Васил Караиванов" № 50; телефон: 0887755954;; електронна поща за 
кореспонденция: eurolance.office(£gmail.com ; лице за контакти: Веселина Гирова — 
Стайкова. 

Съгласно протокол № 2 от дата 15.09.2017 г. комисията не е констатира пропуски и/ или 
несъответствия по представената оферта. 

VI. „Насс Фактор" ЕООД, с ЕИК: 202935204, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1113, район „Слатина", ж.к. Гео Милев, Галилео Галилей № 20, вх. А, ет. 1, ап. 2; телефон: 
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0898472714;; електронна поща за кореспонденция: nassfactorffcgmail.com ; лице за 
контакти: Лора Димитрова 

„Насс Фактор" ЕООД, с ЕИК: 202935204 не представя отговор в указания срок. 

VII. Отговор с вх. № 70-179-2/26.09.2017 г. на Фондация „Общество на познанието", с 
ЕИК: 131180266, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, ул. „Тулча" № 46, ет. 4; 
телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: officeksf(fi)gmaiI.com ; лице за 
контакти: Албена Монова, във връзка с оферта подадена за участие за обособена позиция 
№ 2, съдържа следното: 

- Приложно писмо до комисията, подписано и подпечатано от Албена Монова; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/. 
подписан и подпечатан от Албена Монова и Гергана Георгиева; 
- Удостоверение от Окръжен съд Смолян, заверено копие. 

VIII. Отговор е вх. № 5300- 21638-8/25.09.2017 г. на „Инфо Трейнинг" ООД, с ЕИК: 
202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, ПК 7000, ул. „Цар Калоян" № 2А; 
телефон: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002; факс: 082/521 525; електронна поща за 
кореспонденция: evroproekti2014(a)gmaiI.com; лице за контакти: Десислава Венкова, във 
връзка с оферта подадена за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, 
съдържа следното: 

Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан от Десислава Венкова и Георги Алексиев за обособена позиция № 1; 

Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан и подпечатан от Десислава Венкова и Георги Алексиев за обособенапозиция № 2; 

IX. Отговор с вх. № 5300-20526-8/20.09.2017 г. на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, с ЕИК: 
201557566, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, ул. „Средна гора" № 84-86; 
телефон: 024234859; факс: 024277713; електронна поща за кореспонденция: 
office(g)dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, във връзка с оферта подадена за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, съдържа следното: 

- Приложно писмо до комисията, подписано и подпечатано от Иван Димитров- Управител; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Иван Димитров за обособена позиция № 1; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Иван Димитров за обособена позиция № 2; 

X. Отговор е вх. № 5300- 9340-2/26.09.2017 г. на „Ваколор" ЕООД, с ЕИК: 115782259, с 
адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, бул. „Източен" № 80, Бизнес център 
„Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898; електронна поща за кореспонденция: 
officefq vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, във връзка с оферта подадена за 
участие за обособена позиция № 1, съдържа следното: 

- Опис на представените документи, подписан и подпечатан от Васил Стоев; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Васил Стоев; 
- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Румен Кривицки;Ана Кривицка;Ивайло Лютов; 
- Предложение от „Кривицки и сие" ООД; 
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- Допълнително споразумение към трудов договор, заверено копие; 
- Препоръка за „Ваколор" ЕООД от Фондация „Братя Бобокови", заверено копие; 
- Препоръка за „Ваколор" ЕООД от Геопан, заверено копие; 
- Референция от Рилска Света Обител, заверено копие; 
- Автобиография на Алексей Асенов, подписана; 

XI. „Международна търговска и бартерна къща" ЕООД, с ЕИК: 131183351 не представя 
отговор в указания срок. 

XII. Отговор с вх. № 5300-1015-9/21.09.2017 г. на „Д-Медия" ООД, с ЕИК: 104639352, с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев" № 86; 
телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за кореспонденция: 
dmedia.bg(fi)gmaiI.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, във връзка с оферта 
подадена за участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, съдържа 
следното: 

- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Станислав Стоянов и Ивайло Стоянов за обособена позиция № 1; 
- Удостоверение от Агенция за устойчиво енергийно развитие, заверено копие; 
- Удостоверение от Община Аврен, заверено копие; 
- Удостоверение от Община Велико Търново, заверено копие. 

XIII. Отговор с вх. № 5300-22195-1/19.09.2017 г. на Издателска къща „Борба" АД, с ЕИК: 
200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „България" № 2, 
ет. 3; телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; електронна поща за кореспонденция: 
borbavt(g)vaIi.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, във връзка с оферта подадена за 
участие за обособена позиция № 2, съдържа следното: 

- Стандартен образец за единния европейски докумен за обществени поръчки /ЕЕДОП/, 
подписан от Николай Томов, Александър Георгиев, Васил Томов, Жана Канелова, Виолета 
Димитрова. 

На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор и установи следното: 

I. Относно оферта с вх. № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънс" 
ЕООД, ЕИК: 175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. „Черни връх" 
№ 189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна 
поща за кореспонденция: ndraganova(a)gmail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, 
подадена за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. 
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Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

„Триера комюникейшънс" ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 
ще ползва - трето лице- Деница Спасова- Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" 

Триера комюникейшънс" ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." /стр. 17-20 от офертата/. 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 1, както следва: 

- Удостоверение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" на фирма „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 25 - 26; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Елена на Консорциум „Инициативи" 
ДЗЗД с членове „Юнайт Консултинг" ЕООД и „Триера комюникейшънс" ЕООД, заверено 
копие, стр. 27 - 30; 
- Удостоверение, издадено от Консорциум „Инициативи" ДЗЗД в полза на „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 31 - 34; 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение" /стр. 72-73 от офертата /. 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва: 

- Препоръка, издадена в полза на „Триера комюникейшънс" ЕООД от „Контракс" ЕАД, 
заверено копие, стр. 80; 
- Референция за добро изпълнение, издадена на „Триера комюникейшънс" ЕООД от заместник-
директор на Национален институт на правосъдието, заверено копие, стр. 81; 
- Удостоверение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" на фирма „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 8 2 - 83; 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 
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За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка./стр. 18-20 от офертата/. 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия, /стр. 77-76 от офертата /. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" 
ООД, с ЕИК: 130862812, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. „Генерал 
Столетов", № 49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; електронна поща: 
lambadiiev.standart(g)gmaiI.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие е изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

"Ламбаджиев стандарт" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

"Ламбаджиев стандарт" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." /стр. 20-22 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
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церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение" /стр. 20-22 от ЕЕДОП за обособена 
позиция № 21. 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 23-24 от ЕЕДОП за обособена позиция № II. 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия, /стр. 23-24 от ЕЕДОП за обособена 
позиция № 21. 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 1, както следва: 

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Троян на „Ламбаджиев стандарт" 
ООД, заверено копие, стр. 35; 
- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Национален институт на 
правосъдието, заверено копие, стр. 36; 
- Професионална автобиография на Ирена Ламбаджиева, подписана, стр. 3 7 - 3 8 ; 
- Диплома за висше образование на Ирена Ламбаджиева по специалността Промишлени форми, 
заверено копие, стр. 39; 
- Декларация от Управителя на „Ламбаджиев стандарт" ООД, заверено копие, стр. 40 - 4 3 ; 
- Препоръка, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Държавна агенция по туризъм, 
заверено копие, стр. 44; 
- Препоръка, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Директор на дирекция „Връзки с 
обществеността и издателска дейност" при Сметна Палата, заверено копие, стр. 45; 
- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Управителя на „Изомакс" ЕООД, 
заверено копие, стр. 46; 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва: 

- Удостоверение, издадено на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Община Благоевград, заверено 
копие, стр. 33; 
- Референция, издадена на „Ламбаджиев стандарт" ООД от Национален институт на 
правосъдието, заверено копие, стр. 34; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Троян на „Ламбаджиев стандарт" 
ООД, заверено копие, стр. 35; 
- Автобиография на Добринка Иванова, подписана, стр. 36 - 37; 
- Диплома за висше образование на Добринка Иванова по специалността Журналистика, 
заверено копие, стр. 38; 
- Трудов договор, сключен между „Ламбаджиев стандарт" ООД и Добринка Иванова, заверено 
копие, стр. 39 - 40: 
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- Декларация за организационен опит в участие и провеждане на рекламни кампании, 
конференции, пресконференции и прояви на Добринка Иванова, експерт в „Ламбаджиев 
стандарт" ООД, подписана, стр. 41 - 45; 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

III. Относно оферта с вх. № 53-961-1/12.04.2017г. от 10:37 часа на Издателска къща „АБ" 
ЕООД, с ЕИК: 833034039, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. 
„Отец Паисий" № 58, вх. 0, ет. 3; телефон: 042 259 151; 0896 776 865; факс: 042 621 101; 
електронна поща за кореспонденция: ik-ab@outlook.com ; лице за контакти: Анелия 
Минкова, за участие за обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, an. 1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

Издателска къща „АБ" ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
ще ползва трето лице - Любомир Минков 
подизпълнител - няма да ползва 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение". 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва: 

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Администрация на Министерски съвет на 
Република България на Издателска къща „АБ" ЕООД, заверено копие, стр. 6 7 - 6 8 ; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Столична община на Издателска къща „АБ" 
ЕООД, заверено копие, стр. 69 - 70; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено на Издателска къща „АБ" ЕООД от Община 
Русе, заверено копие, стр. 71 - 72; 
- Удостоверение за добро изпълнение, издадено на Издателска къща „АБ" ЕООД от Община 
Павликени, заверено копие, стр. 73; 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
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сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1_ и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

IV. Оферта с вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур" ЕООД, с ЕИК: 
200927333, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Македония" № 19; 
телефон: 0700 1 42 62, 02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за кореспонденция: 
pco(%ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева - Иванова, за участие за обособена 
позиция № 2, комисията констатира следното: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и е допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

„Яна тур" ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
ще ползва трето лице - Мария Карагьозова 
Подизпълнител- няма да ползва 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение". 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва: 

- Препоръка, издадена на „Яна тур" ЕООД от Община Поморие, заверено копие, стр. 26 - 27; 
- Референция, издадена от Община Добрич на „Яна тур" ЕООД, заверено копие, стр. 28; 
- Референция, издадена от Община Несебър на „Яна тур" ЕООД, заверено копие, стр. 29 - 30; 
- Удостоверение, издадено от Национален институт на правосъдието на „Яна тур" ЕООД, 
заверено копие, стр. 31; 
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- Удостоверение, издадено от Министерство на здравеопазването на фирма „Яна тур" ЕООД, 
заверено копие, стр. 32; 
- Удостоверение/ Референция за добро изпълнение, издадено от Община Ботевград на „Яна тур" 
ЕООД, заверено копие, стр. 33 - 34; 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В. т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

V. Относно оферта с вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. от 10:08 часа на „Евроланс" ЕООД, с 
ЕИК: 202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 4300, ул. „Васил 
Караиванов" № 50; телефон: 0887755954;; електронна поща за кореспонденция: 
eurolance.office@gmail.com ; лице за контакти: Веселина Гирова - Стайкова, за участие за 
обособена позиция № 1, комисията е констатира в протокол № 2, че участника отговаря на 
изискванията за лично състояние, изискванията за годност и на критериите за подбор. 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата, комисията 
установи съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор. Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на 
чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с 
изискванията за технически и професионални способности и съответствие с минималните 
изисквания за допустимост. 

„Евроланс" ЕООД, декларира, че няма да ползва подизпълнител и няма да ползва трети лица. 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." /стр. 17-18 от ЕЕДОП за Обособена позиция № 1/. 
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Съответствието се удостоверява с представената информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от 
ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на позицията, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 19-20 от ЕЕДОП за Обособена позиция № 1/. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1, 
комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе 
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от 
комисията съобразно компетентността си. 

VI. Относно оферта с вх. № 53-1011-1/18.04.2017г. от 10:10 часа на „Насс Фактор" ЕООД, с 
ЕИК: 202935204, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1113, район „Слатина", ж.к. 
Гео Милев, Галилео Галилей № 20, вх. А, ет. 1, ап. 2; телефон: 0898472714;; електронна 
поща за кореспонденция: nassfactor@£mail.com ; лице за контакти: Лора Димитрова, за 
участие за обособена позиция № 2 , комисията констатира следното: 

В определения срок участникът „Насс Фактор" ЕООД не е отстранил констатираните в 
протокол № 2 от работата на комисията пропуски. 

Гореизложените обстоятелства мотивира комисията единодушно да реши да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата при мотиви, както следва: 

В протокол № 2 от дата 15.09.2017 г. комисията е констатирала: 

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване", точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор" текста: 

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП". Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.44/ „2.2.1.4. Участника, както и 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва част III 
„Основания за изключване", точка А от ЕЕДОП че спрямо него не са налице основания за 
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП..". Цитираният текст от документацията не е 
посочен в полето „Отговор:" 

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка. 

2. Съгласно изискванията на документацията- стр. 23: „В част III, буква „Г" от ЕЕДОП (дясна 
част), участникът следва да впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице 
ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
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контролираните от тях лица и техните действителни собственици" и да даде своя отговор, като 
маркира съответно ДА или НЕ;" 

Комисията констатира, че участникът не е вписал текста в ЕЕДОП, съгласно указанията 
по- горе. 

Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка /стр.23-24/, „В ЕЕДОП в част 
III, Раздел Г от ЕЕДОП, участника, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице 
(ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, съдружник в обединение, 
подизпълнител, трето лице (посочва се вярното) не са налице условия, възпрепятстващи 
участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици." 

Участника не е възпроизвел в ЕЕДОП, както е изискано от условията на документацията 
текста: че спрямо него „не са налице условия, възпрепятстващи участието му в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици". 

Текста, изискан за деклариране на липсата на обстоятелства, съгласно изложеното по-
горе не е посочен в поле Отговор на част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка. 

3. Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 23: 

„Участникът следва да декларира, че не е свързано лице с участник по същата позиция в 
процедурата във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

В част III, буква „Г" от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни 
разпоредби на ЗОП с друг участник по обособената позиция от обществената поръчка " и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ." 

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 43: 
„2.2.1.2. Участникът в ЕЕДОП в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 101, ал.11 
от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, че представлявания от него {посочва се 
наименованието на участника), не е свързано лице с участник по позицията в процедурата." 

Участникът не е декларирал изискуемата информация, съгласно указанията на 
документацията за възлагане на обществена поръчка на стр. 23 и на стр. 43. 

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка. 

На основание констатациите от настоящия протокол, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39, 
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ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 
на възложителите". 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите". 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от дата 
09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението 
и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена 
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането 
й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни 
норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 
преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани 
участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, 
буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

VII. Относно оферта с вх. № 70-179-1/18.04.2017г. от 10:13 часа на Фондация „Общество на 
познанието", с ЕИК: 131180266, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, ул. 
„Тулча" № 46, ет. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: 
officeksf@ginail.com ; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция 
№ 2, комисията констатира следното: 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

Фондация „Общество на познанието", декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
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„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение". 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представеното в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва: 

- Удостоверение, издадено от Община Добрич на Консорциум „Инфопубличност - Добрич" 
ДЗЗД с водещ партньор Фондация „Общество на познанието" и партньор „Триера 
комюникейшънс" ЕООД, заверено копие, стр. 31; 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

VIII. Относно оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, ПК 7000, ул. „Цар Калоян" 
№ 2А; телефон: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002; факс: 082/521 525; електронна поща 
за кореспонденция: evroproekti2014(a)gmail.com; лице за контакти: Десислава Венкова, за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира 
следното: 

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и е допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

„Инфо Трейнинг" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 

няма да ползва трети лица 

„Инфо Трейнинг" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
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няма да ползва трети лица 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." /стр. 22-39 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение" /стр. 22-31 от ЕЕДОП за обособена 
позиция № 21. 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка, /стр. 40-41 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/. 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия, /стр. 32- 33 от ЕЕДОП за обособена 
позиция № 21. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

IX. Относно оферта с вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, 
ул. „Средна гора" № 84-86; телефон: 024234859; факс: 024277713; електронна поща за 
кореспонденция: office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
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представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие е минималните изисквания за 
допустимост. 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." /информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП от ЕЕДОП за 
обособена позиция № 1/. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение" /информация в Част IV, Раздел В, т. 
1 б) от ЕЕДОП от ЕЕДОП за обособена позиция № 21. 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка. / Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП за обособена позиция № 1/. 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. / Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП за 
обособена позиция № 21. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

X. Относно оферта с вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. от 15:45 часа на „Ваколор" ЕООД, с 
ЕИК: 115782259, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, бул. „Източен" № 80, 
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Бизнес център „Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898; електронна поща за 
кореспонденция: office@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за 
обособена позиция № 1, комисията констатира следното: 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и на допълнително 
представените документи, комисията установи съответствие на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от 
всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. Представената информация и 
документи, удостоверяват съответствие с изискванията за технически и професионални 
способности и съответствие с минималните изисквания за допустимост. 

„Ваколор" ЕООД, декларира, че ще ползва подизпълнител „ КРИВИЦКИ И СИЕ" ООД 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен е този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." 

Съответствието се удостоверява е представената информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от 
ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен е този на позицията, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1, 
комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе 
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от 
комисията съобразно компетентността си. 

XI. Относно оферта с вх. № 53-1015-1/18.04.2017г. от 15:47 часа на „Международна 
търговска и бартерна къща" ЕООД, с ЕИК: 131183351, с адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1000, ул. „Г.С.Раковски" № 82, ет. 2, ап. 8; телефон: 02/9559129; факс: 
02/9559129; електронна поща за кореспонденция: miroslav mkolov@yahoo.com; лице за 
контакти: Мирослав Николов, за участие за обособена позиция №2, комисията констатира 
следното: 

В определения срок участникът „Международна търговска и бартерна къща" ЕООД не е 
отстранил констатираните в протокол № 2 от работата на комисията пропуски и несъответствия 
с критериите за подбор. 

18 

mailto:office@vacolor.com
mailto:mkolov@yahoo.com


Гореизложените обстоятелства мотивира комисията единодушно да реши да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата при мотиви, както следва: 

В протокол № 2 от дата 15.09.2017 г. комисията е констатирала: 

Относно ЕЕДОП, подписан от Управителя на „Международна търговска и бартерна къща" 
ЕООД: 

1. Участникът не е посочил в част III „Основания за изключване", точка А от ЕЕДОП, в 
поле „отговор" текста: 

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП". Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.44/ „2.2.1.4. Участника, както и 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва част III 
„Основания за изключване", точка А от ЕЕДОП че спрямо него не са налице основания за 
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП..". Цитираният текст от документацията не е 
посочен в полето „Отговор:" 

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка. 

2. На стр. 15 в ЕЕДОП, представен за участника е посочен изпълнена услуга, без да е 
представена информация за изпълнените дейности от участника, поради което комисията няма 
как да установи, дали е налице съответствие с поставените минимални изисквания: 

„За Обособена позиция № 2 - Най-малко една успешно проведена пресконференция или 
най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или „Официално откриване" 
или друго успешно проведено публично събитие или официална церемония и най-малко едно 
публикувано прессъобщение;" 

Участникът не е представил отговор и не е представил информация, от която комисията 
да направи извод за съответствие с поставеното минималното изискване, посочено по-
горе. 

Относно ЕЕДОП, подписан от Цветелина Пенева, трето лице на участника: 

3. Не е посочено в част III „Основания за изключване", точка А от ЕЕДОП, в поле 
„отговор" текста: 

„не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП". Съгласно 
документацията за възлагане на обществена поръчка/ стр.44/ „2.2.1.4. Участника, както и 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва част III 
„Основания за изключване", точка А от ЕЕДОП че спрямо него не са налице основания за 
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП..". Цитираният текст от документацията не е 
посочен в полето „Отговор:" 

Участникът не е представил отговор и не е отстранил констатираното несъответствие с 
предварително обявените изисквания на документацията за възлагане на обществената 
поръчка. 
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На основание констатациите от настоящия протокол, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Съгласно чл. 39, 
ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 
на възложителите". 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите". 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от дата 
09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението 
и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена 
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането 
й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни 
норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 
преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани 
участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, 
буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

XII. Относно оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, с 
ЕИК: 104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо 
Ботев" № 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за 
кореспонденция: dmedia.bg@gmail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

Комисията единодушно допуска участника за обособена позиция № 1, поради следните 
мотиви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и е допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП за обособена позиция № 1, подписан от всички лица, съгласно изискванията 
на чл. 44, ал.1 от ППЗОП. Представената информация и документи, удостоверяват съответствие 
с изискванията за технически и професионални способности и съответствие с минималните 
изисквания за допустимост. 

„Д-Медия" ООД, декларира, че за Обособена позиция № 1: 
няма да ползва подизпълнител 
няма да ползва трети лица 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 
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За обособена позиция № 1 се удостоверява "Най-малко успешно изпълнена услуга за: 
изработване и монтаж на един билборд и една постоянна обяснителна табела и отпечатване на 
информационен банер." 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 1 с Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка" или 
еквивалент, притежаващ минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната 
подготовка. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника по обособена позиция № 1 до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки 
един от комисията съобразно компетентността си. 

Относно обособена позиция № 2, комисията предлага офертата на участника за 
отстраняване от последващо участие при мотиви, както следва: 

В Протокол № 2 от дата 15.09.2017 г. на комисията, на участника е указано да отстрани 
констатираните пропуски и несъответствия в ЕЕДОП, представен за Обособена позиция № 1 и в 
ЕЕДОП, представен за обособена позиция № 2. 

С отговор с вх. № 5300-1015-9/21.09.2017 г. участника представя ЕЕДОП само за обособена 
позиция № 1, както е посочено от самия участник на стр. 5 от представения ЕЕДОП. 

Съгласно предварително обявените условия на документацията за възлагане на 
обществената поръчка „При участие за повече от една обособена позиция, ЕЕДОП се 
попълва за всяка обособена позиция поотделно."/ стр.40/. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите". 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от дата 
09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението 
и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена 
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането 
й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни 
норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 
преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани 
участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
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ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, 
буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

XIII. Оферта с вх. № 5300-3058-3/18.04.2017г. от 16:34 часа на Издателска къща „Борба" 
АД, с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България" № 2, ет. 3; телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; електронна поща за 
кореспонденция: borbavt@vali.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, за участие за 
обособена позиция № 2 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и с допълнително 
представените документи, описани в настоящия протокол, комисията установи съответствие на 
участника е изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е 
представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 
Представената информация и документи, удостоверяват съответствие с изискванията за 
технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за 
допустимост. 

Издателска къща „Борба" АД, декларира, че за Обособена позиция № 2: 
Няма да ползва трето лице 
Подизпълнител- няма да ползва 

- Участникът в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на подаване на офертата е 
изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен е този на поръчката, като е 
представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП. 

За обособена позиция № 2 се удостоверява „Най-малко една успешно проведена 
пресконференция или най-малко една успешно проведена церемония по „Първа копка" или 
„Официално откриване" или друго успешно проведено публично събитие или официална 
церемония и най-малко едно публикувано прессъобщение". 

Съответствието с изискванията се подкрепя и от представените в офертата във връзка с 
обособена позиция № 2, както следва: 

- Референция, издадена от „Пъмп Систем" ЕООД, подписана и подпечатана, стр. 25; 
- Референция, издадена от „Пладес" ЕООД, подписана, стр. 26; 
- Фактури, 5 броя, заверени копия, стр. 2 7 - 3 1 ; 

Съответствието с изискванията за изпълнени дейности се удостоверява с представената 
информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услугите с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на позицията, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

С представената информация в ЕЕДОП за лицата в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, 
участникът удостоверява, че разполага: 

За Обособена позиция № 2 с Експерт „Организатор събития" или еквивалент, 
притежаващ минимум 2 години опит в организиране и провеждане на публични 
прояви/събития/ кампании/обществени мероприятия. Съответствието се удостоверява с 
посочената в ЕЕДОП информация, заедно с представената Длъжностна характеристика на 
длъжността Репортер, Журналист във вестник, подписана и подпечатана от Николай Томов, стр. 
24 в офертата. 
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Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1 и в 
настоящия протокол, представени от участника с отговора по протокол № 2, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

Списък на участниците и офертите, които са предложени за отстраняване и не се допускат 
до етап разглеждане на Техническите предложения: 

- Оферта с вх. № 53-1011-1/18.04.2017г. от 10:10 часа на „Насс Фактор" ЕООД, с ЕИК: 
202935204, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1113, район „Слатина", ж.к. Гео 
Милев, Галилео Галилей № 20, вх. А, ет. 1, ап. 2; телефон: 0898472714;; електронна поща 
за кореспонденция: nassfactor@gmail.com ; лице за контакти: Лора Димитрова, за участие 
за обособена позиция № 2 

- Оферта с вх. № 53-1015-1/18.04.2017г. от 15:47 часа на „Международна търговска и 
бартерна къща" ЕООД, с ЕИК: 131183351, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1000, ул. „Г.С.Раковски" № 82, ет. 2, ап. 8; телефон: 02/9559129; факс: 02/9559129; 
електронна поща за кореспонденция: miroslav_nikolov@yahoo.com; лице за контакти: 
Мирослав Николов, за участие за обособена позиция №2 

- Оферта е вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, с ЕИК: 
104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев" 
№ 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за кореспонденция: 
dmedia.bg@ginail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие за обособена 
позиция № 2 

Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите предложения: 

I. Оферта свх . № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънс" ЕООД, 
ЕИК: 175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. „Черни връх" № 189 
Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна поща 
за кореспонденция: ndraganova@ginail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, подадена 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

II. Оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" ООД, с 
ЕИК: 130862812, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. „Генерал 
Столетов", № 49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; електронна поща: 
Iambadiiev.standart@gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

III. Оферта с вх. № 53-961-1/12.04.2017г. от 10:37 часа на Издателска къща „АБ" ЕООД, с 
ЕИК: 833034039, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Отец 
Паисий" № 58, вх. 0, ет. 3; телефон: 042 259 151; 0896 776 865; факс: 042 621 101; 
електронна поща за кореспонденция: ik-ab@outlook.com ; лице за контакти: Анелия 
Минкова, за участие за обособена позиция № 2 
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IV. Оферта е вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур" ЕООД, с ЕИК: 
200927333, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Македония" № 19; 
телефон: 0700 1 42 62, 02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за кореспонденция: 
рсо@ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева - Иванова, за участие за обособена 
позиция № 2 

V. Оферта с вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. от 10:08 часа на „Евроланс" ЕООД, с ЕИК: 
202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 4300, ул. „Васил Караиванов" № 
50; телефон: 0887755954;; електронна поща за кореспонденция: eurolance.office@gmail.com 
; лице за контакти: Веселина Гирова - Стайкова, за участие за обособена позиция № 1 

VI. Оферта с вх. № 70-179-1/18.04.2017г. от 10:13 часа на Фондация „Общество на 
познанието", с ЕИК: 131180266, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, ул. 
„Тулча" № 46, ет. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: 
officeksf@gn-iail.com ; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция 
№ 2 
VII. Оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа на „Инфо Трейнинг" ООД, с 
ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, ПК 7000, ул. „Цар Калоян" № 2А; 
телефон: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002; факс: 082/521 525; електронна поща за 
кореспонденция: evroproekti2014@gmail.com; лице за контакти: Десислава Венкова, за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

VIII. Оферта с вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 
ЕООД, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, ул. „Средна 
гора" № 84-86; телефон: 024234859; факс: 024277713; електронна поща за кореспонденция: 
office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, за участие за обособена позиция № 
1 и обособена позиция № 2 

IX. Оферта с вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. от 15:45 часа на „Ваколор" ЕООД, с ЕИК: 
115782259, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, бул. „Източен" № 80, Бизнес 
център „Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898; електронна поща за кореспонденция: 
office@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за обособена позиция № 1 

X. Оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, е ЕИК: 
104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев" 
№ 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за кореспонденция: 
dmedia.bg@ginail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие за обособена 
позиция № 1 

XI. Оферта с вх. № 5300-3058-3/18.04.2017г. от 16:34 часа на Издателска къща „Борба" АД, 
с ЕИК: 200614908, е адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България" № 2, ет. 3; телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; електронна поща за 
кореспонденция: borbavt@vali.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, за участие за 
обособена позиция № 2 

Комисията продължи да разглежда и анализира представените оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. 
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I. Относно оферта c вх. № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънс" 
ЕООД, ЕИК: 175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. „Черни връх" 
№ 189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна 
поща за кореспонденция: ndraganova@gmail.com. Лице за контакти: Нели Апостолова, 
подадена за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира 
следното: 

Участникът е представил: 

Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", 
запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП - Образец № 3.1, подписано и подпечатано от 
Нели Апостолова - Управител на „Триеракомюникейшънс" ЕООД, стр. 84 - 92; 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Нели 
Апостолова - Управител на „Триеракомюникейшънс" ЕООД, стр. 93 - 103; 

Комисията след като извърши задълбочен анализ на Техническото предложение за обособена 
позиция № 1 и на техническото предложение за обособена позиция № 2 установи следното: 

Представена е информация за всяка от дейностите в обхвата на обособена позиция № 1. 
• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр. 
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. 
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. 

Изложена е информация в част „Организация и начин на изпълнение на дейностите, съгласно 
добрите практики за изпълнение на сходни дейности, включени в предмета на поръчката,фази и 
последователност на изпълнение на отделните дейности."; „Иницииране, планиране и 
мониторинг";"Вътрешен и външен мониторинг"; Координация/комуникация с възложителя". 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 не отговаря не предварително 
обявените условия, като комисията предлага участника за отстраняване от последващо 
участие за обособена позиция № 2 при мотиви, както следва: 
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1. Съгласно условията на документацията за възлагане на обществена поръчка в обхвата на 
обособена позиция № 2 се включват изпълнението на следните дейности: 

„• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -
2бр./30 участници; 

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа 
копка" - 3 бр./30 участници; 

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО 
участници; 

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. „/ стр. 5, стр. 13 до стр. 18/ 

Комисията констатира, че участникът е направил множество предложения в противоречие на 
предварително обявените условия. 

На стр. 5 от техническото предложение за обособена позиция № 2 /стр. 96 в офертата/ 
участникът посочва в табличен вид информация относно изпълнението на дейност под № 2.2 
от обхвата на обособена позиция № 2. В лявата част на таблицата е записано: „Организиране и 
провеждане на церемония по започване на строителството- „първа копка"- 3 бр./30 участници." 
Текста е част от образеца, предоставен на участниците с документацията за възлагане на 
обществена поръчка. В дясната част на таблицата, в която участниците трябва да попълнят 
своите предложения по „описание на изпълнението и характеристики, на които ще отговаря", 
участникът е посочил: 

„Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството- „първа копка"- 1 
бр. по 30 участници", което предложение е в противоречие с предварително обявените условия 
за 3 бр. 

2. Комисията констатира, че по същия начин на стр. 7 в техническото предложение за 
обособена позиция № 2 /стр.98 в офертата/, участникът срещу текста от образеца 
„Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване"- 3 бр./ЗО участници"/ лява 
част на таблицата/, участника е направил своето предложение в противоречие на предварително 
обявените условия, а именно: „Организиране и провеждане на церемония „Официално 
откриване"- 1 бр. по 30 участници". 

3. Комисията констатира, че на стр. 8 от техническото предложение за обособена позиция № 2 
/стр. 99 в офертата/ участникът срещу текста от образеца „Изготвяне и публикуване на 
прессъобщения- 6 бр." е направил предложение в противоречие с предварително обявените 
условия - „публикуване на прессъобщения в местни и регионални печатни издания - 4 бр. 
прессъобщения ( цветно и/или черно -бяло). 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите". 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-25 от дата 
09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението 
и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена 
поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането 
й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
„Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително 
обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни 
норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 
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преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани 
участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от 
ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, 
буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се явява 
„Неподходяща оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки. 

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Решението на комисията се 
подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 
административен съд като висш правораздавателен орган, пример за която са Решение № 1331 
от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. 
по адм. д. № 14119/2014 на Върховния административен съд. 

II. Относно оферта е вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" 
ООД, с ЕИК: 130862812, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. „Генерал 
Столетов", № 49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; електронна поща: 
lambadjiev.standart@gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

Участникът е представил за обособена позиция № 1: 

- Заглавна страница с наименование „Техническа оферта „Обособена позиция № 1", стр. 47; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер" -
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Бойко Ламбаджиев - Управител, стр.48 -55; 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр. 
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. 
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. 

Изложена е информация в част: „Срок за изпълнение на обществената поръчка";"Начин на 
възлагане", „Задължения на изпълнителя";"Методи, които ще допринесат за качественото 
постигане на очакваните резултати". 

Участникът е представил за обособена позиция № 2: 
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- Заглавна страница с наименование „Техническа оферта Обособена позиция № 2", стр. 46; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Бойко Ламбаджиев 
- Управител, стр. 47 - 57; 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие е обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта - 2бр./30 участници; 
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа копка" - 3 бр./ЗО 

участници; 
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

Изложена е информация в част: „Срок за изпълнение на обществената поръчка";"Начин на 
възлагане", „Задължения на изпълнителя";"Методи, които ще допринесат за качественото 
постигане на очакваните резултати" 

III. Относно оферта с вх. № 53-961-1/12.04.2017г. от 10:37 часа на Издателска къща „АБ" 
ЕООД, с ЕИК: 833034039, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. 
„Отец Паисий" № 58, вх. 0, ет. 3; телефон: 042 259 151; 0896 776 865; факс: 042 621 101; 
електронна поща за кореспонденция: ik-ab@outlook.com ; лице за контакти: Анелия 
Минкова, за участие за обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

Участникът е представил: 

- Електронен носител на информация с надпис „Техническо предложение"; 
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Анелия Минкова -
Управител, стр. 74 - 80; 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 
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Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -
2бр./30 участници; 

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа 
копка" - 3 бр./ЗО участници; 

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

IV. Оферта с вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур" ЕООД, с ЕИК: 
200927333, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Македония" № 19; 
телефон: 0700 1 42 62, 02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за кореспонденция: 
pco(a)ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева - Иванова, за участие за обособена 
позиция № 2, комисията констатира следното: 

Участникът е представил: 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Илияна Щерева -
Иванова - Управител, стр. 59 - 62; 
- Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, подписана и подпечатана от Илияна 
Щерева - Иванова - Управител, стр. 63; 
- Декларация на участника за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от 
Илияна Щерева - Иванова, стр. 64; 
- Декларация за спазени условия на труд, подписана и подпечатана от Илияна Щерева -
Иванова, стр. 65. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -
2бр./30 участници; 

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа 
копка" - 3 бр./ЗО участници; 

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

V. Относно оферта с вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. от 10:08 часа на „Евроланс" ЕООД, с 
ЕИК: 202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 4300, ул. „Васил 
Караиванов" № 50; телефон: 0887755954;; електронна поща за кореспонденция: 
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eurolance.office(atKmail.com ; лице за контакти: Веселина Гирова - Стайкова, за участие за 
обособена позиция № 1 

Участникът е представил: 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер" -
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Веселина Гирова - Стайкова - Управител, стр. 28 -
61: 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр. 

Изложена е информация в част „Описание на изпълнението и характеристики"; „План за 
изпълнение на дейността"; „Иницииране"; „Планиране/Подготовка"; „Изпълнение"; 
„Контролиране"; „Приключване"; „Резултати от изпълнението на дейността"; „Добри практики 
за постигане на желаните резултати" 

• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. 

Изложена е информация в част „Описание на изпълнението и характеристики"; „План за 
изпълнение на дейността"; „Иницииране"; „Планиране/Подготовка"; „Изпълнение"; 
„Контролиране"; „Приключване"; „Резултати от изпълнението на дейността"; „Добри практики 
за постигане на желаните резултати" 

• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. 

Изложена е информация в част „Описание на изпълнението и характеристики"; „План за 
изпълнение на дейността"; „Иницииране"; „Планиране/Подготовка"; „Изпълнение"; 
„Контролиране"; „Приключване"; „Резултати от изпълнението на дейността"; „Добри практики 
за постигане на желаните резултати" 

VI. Относно оферта с вх. № 70-179-1/18.04.2017г. от 10:13 часа на Фондация „Общество на 
познанието", с ЕИК: 131180266, е адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, ул. 
„Тулча" № 46, ет. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: 
officeksf@gmail.com ; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция 
№ 2, комисията констатира следното: 

Представени са: 

30 

mailto:officeksf@gmail.com


-Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Албена Монова, 
стр. 32 - 53; 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта -
2бр./30 участници; 

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение - относим и за двете събития; 
Предварително анонсиране на събитието; Осигуряване на медии; Изготвяне на покана за 
участие; Осигуряване на зала; Подготовка на сценарий;Подготовка на презентация; 
Кетъринг/кафе пауза; Осигуряване на фотозаснемане; Изготвяне и разпространение на 
прессъобщение; Медиен мониторинг; Провеждане на пресконференцията; Отчитане на 
дейността;резултат от дейността. 

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа 
копка" - 3 бр./ЗО участници; 

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение; Предварително анонсиране на 
събитието; Осигуряване на медии; Изготвяне на покана за участие; Подготовка на 
сценарищПодготовка на презентация; Кетъринг; Осигуряване на фотозаснемане; Изготвяне и 
разпространение на прессъобщение; Медиен мониторинг; Провеждане; Отчитане на 
дейността;резултат от дейността. 

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение; Предварително анонсиране на 
събитието; Осигуряване на медии; Изготвяне на покана за участие; Подготовка на 
сценарий;Подготовка на презентация; Кетъринг; Осигуряване на фотозаснемане; Изготвяне и 
разпространение на прессъобщение; Медиен мониторинг; Провеждане; Отчитане на 
дейността;резултат от дейността. 

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

Изложена е информация в част: Подход за изпълнение; 

Участникът представя също информация относно организацията на изпълнението: възлагане 
на изпълнението;организация на изпълнение; съставяне на план за управление на договора и 
дефиниране на работна структура; планиране конкретното изпълнение на задачите; планиране 
на ресурсите; планиране на качество; планиране на комуникациите; одобряване и съгласуване; 
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планиране на управлението на риска; организиране на персонала и ресурсите. Извършено е 
разпределение на човешкия и техническия ресурс за изпълнението. 

VII. Относно оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа на „Инфо Трейнинг" 
ООД, с ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, ПК 7000, ул. „Цар Калоян" 
№ 2А; телефон: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002; факс: 082/521 525; електронна поща 
за кореспонденция: evroproekti2014@ginail.com; лице за контакти: Десислава Венкова, за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира 
следното: 

Участникът е представил: 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер" -
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Десислава Венкова - Управител, стр. 39 - 68; 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Десислава Венкова 
- Управител, стр. 4 7 - 9 5 ; 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, 
изработване на информационен банер" 

• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр.- стр. 40-стр. 49. 

Участникът е представил информация в част; изработка и монтаж; план за изпълнение на 
задачата; следвани добри практики за постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; 
начин на възлагане;задължения за изпълнителя. 

• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. - стр. 49-58 

Участникът е представил информация в част: изработка и монтаж; план за изпълнение на 
задачата; следвани добри практики за постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; 
начин на възлагане ;задължения за изпълнителя. 
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• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. - стр. 58- стр. 67 

Участникът е представил информация в част: изработка; план за изпълнение на задачата; 
следвани добри практики за постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; начин на 
възлагане;задължения за изпълнителя. 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта - 2бр./30 
участници; 

Участникът е представил информация от стр. 48 до стр. 62 и включва информация в част 
организиране; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за постигане на 
желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане;задължения за изпълнителя. 

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа 
копка" - 3 бр./ЗО участници; 

Участникът е представил информация от стр. 63 до стр. 73 и включва информация в част 
организиране; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за постигане на 
желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане;задължения за изпълнителя. 

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 

Участникът е представил информация от стр. 73 до стр. 84 и включва информация в част 
организиране; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за постигане на 
желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане;задължения за изпълнителя. 

• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

Участникът е представил информация от стр. 84 до стр. 94 и включва информация в част 
изготвяне и публикуване; план за изпълнение на задачата; следвани добри практики за 
постигане на желаните резултати; срок за изпълнение; начин на възлагане;задължения за 
изпълнителя. 

VIII. Относно оферта с вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт" ЕООД, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, 
ул. „Средна гора" № 84-86; телефон: 024234859; факс: 024277713; електронна поща за 
кореспонденция: office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията констатира следното: 

Участникът е представил: 
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- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер" -
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Иван Димитров - Управител, стр. 25 - 31; 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Иван Димитров -
Управител, стр. 28 - 36. 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 
• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр. 
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. 
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. 

За всяка от дейностите е представена информация за добри практики за постигане на желаните 
резултати. 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта — 
2бр./30 участници; 

• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа 
копка" - 3 бр./ЗО участници; 

• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

За всяка от дейностите е представена информация за добри практики за постигане на желаните 
резултати. 
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IX. Относно оферта с вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. от 15:45 часа на „Ваколор" ЕООД, с 
ЕИК: 115782259, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, бул. „Източен" № 80, 
Бизнес център „Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898; електронна поща за 
кореспонденция: ofrice@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за 
обособена позиция № 1, комисията констатира следното: 

Участникът е представил: 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер" -
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Васил Стоев - Управител, стр. 1 - 5; 
- Обособена позиция № 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела" -
Приложение № 1, подписано и подпечатано, стр. 1 - 2 . 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 
• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр. 
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. 
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. 

За всяка от дейностите е представена информация за добри практики за постигане на желаните 
резултати. 

X. Относно оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, с 
ЕИК: 104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо 
Ботев" № 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за 
кореспонденция: dmedia.bg@gmail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие 
за обособена позиция № 1, комисията констатира следното: 

Участникът е представил: 

-Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Изработка и 
монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер" -
Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Станислав Стоянов - Управител, стр. 2 7 - 3 2 ; 

Техническото предложение за обособена позиция № 1 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
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обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 

• Изработка и монтаж на билборд - 3 бр. 
• Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела - 6 бр. 
• Изработване на информационен банер (с калъф и стойка) - 1 бр. 

Представена е информация за общи принципи и подходи, които фирмата изпълнител ще 
приложи при реализацията на всяка една от дейностите. 

XI. Оферта с вх. № 5300-3058-3/18.04.2017г. от 16:34 часа на Издателска къща „Борба" АД, 
с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България" № 2, ет. 3; телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; електронна поща за 
кореспонденция: borbavt(a)/vari.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, за участие за 
обособена позиция № 2 

Участникът е представил: 

- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 2 -
„Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и 
публикуване на прессъобщения" - Образец 3.2., подписано и подпечатано от Николай Томов, 
стр. 32 - 36. 

Техническото предложение за обособена позиция № 2 отговаря на изискуемото 
съдържание и на предварително обявените условия на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. Така изложената информация е в съответствие с обхвата и техническите 
параметри на всяка от дейностите, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 

Участникът е представил описание на всяка от дейностите: 
• Организиране и провеждане на начална и финална пресконференция по проекта - 2бр./30 участници; 
• Организиране и провеждане на церемония по започване на строителството - „Първа копка" - 3 бр./ЗО 

участници; 
• Организиране и провеждане на церемония „Официално откриване" - Збр./ЗО участници; 
• Изготвяне и публикуване на прессъобщения - 6 бр. 

Представена е информация за общи принципи и подходи, които фирмата изпълнител ще 
приложи при реализацията на всяка една от дейностите. 
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Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията. 

- Оферта с вх. № 53-1011-1/18.04.2017г. от 10:10 часа на „Насс Фактор" ЕООД, с ЕИК: 
202935204, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1113, район „Слатина", ж.к. Гео 
Милев, Галилео Галилей № 20, вх. А, ет. 1, ап. 2; телефон: 0898472714;; електронна поща 
за кореспонденция: nassfactor@gmail.com ; лице за контакти: Лора Димитрова, за участие 
за обособена позиция № 2 

- Оферта с вх. № 53-1015-1/18.04.2017г. от 15:47 часа на „Международна търговска и 
бартерна къща" ЕООД, с ЕИК: 131183351, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 
1000, ул. „Г.С.Раковски" № 82, ет. 2, ап. 8; телефон: 02/9559129; факс: 02/9559129; 
електронна поща за кореспонденция: miroslav nikolov@yahoo.com; лице за контакти: 
Мирослав Николов, за участие за обособена позиция №2 

- Оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, с ЕИК: 
104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев" 
№ 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за кореспонденция: 
dmedia.bg@gmail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие за обособена 
позиция № 2 

- Оферта с вх. № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънс" ЕООД, 
ЕИК: 175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. „Черни връх" № 189 
Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна поща 
за кореспонденция: ndraganova@gmail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, подадена 
за обособена позиция № 2 

Комисията допуска до отваряне на пликове „Предлагана цена" следните 
оферти: 

I. Оферта с вх. № 53-98-3/31.03.2017г. от 09:44 часа на „Триера комюникейшънс" ЕООД, 
ЕИК: 175455251, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, бул. „Черни връх" № 189 
Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; телефон: 02/9587069, 0897 400056; факс: 02/9587069; електронна поща 
за кореспонденция: ndraganova@ginail.com . Лице за контакти: Нели Апостолова, подадена 
за обособена позиция № 1. 

II. Оферта с вх. № 5300-1037-1/11.04.2017 г. от 09:49 ч. от "Ламбаджиев стандарт" ООД, с 
ЕИК: 130862812, е адрес за кореспонденция: град София, ПК 1233, бул. „Генерал 
Столетов", № 49, телефон: 02/44 84 100; 02/832 11 83; факс: 02/931 02 74; електронна поща: 
lambadiiev.standart@gmail.com; лице за контакт: Ирена Ламбаджиева, за участие за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

III. Оферта с вх. № 53-961-1/12.04.2017г. от 10:37 часа на Издателска къща „АБ" ЕООД, с 
ЕИК: 833034039, с адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Отец 
Паисий" № 58, вх. 0, ет. 3; телефон: 042 259 151; 0896 776 865; факс: 042 621 101; 
електронна поща за кореспонденция: ik-ab@outlook.com ; лице за контакти: Анелия 
Минкова, за участие за обособена позиция № 2 

37 

mailto:nassfactor@gmail.com
mailto:nikolov@yahoo.com
mailto:dmedia.bg@gmail.com
mailto:ndraganova@gmail.com
mailto:ndraganova@ginail.com
mailto:lambadiiev.standart@gmail.com
mailto:ik-ab@outlook.com


IV. Оферта с вх. № 53-968-2/13.04.2017 г. от 09:33 часа на „Яна тур" ЕООД, е ЕИК: 
200927333, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. „Македония" № 19; 
телефон: 0700 1 42 62, 02 952 00 31; факс: 02 951 67 06; електронна поща за кореспонденция: 
pco@ianatour.com; лице за контакти: Илияна Щерева - Иванова, за участие за обособена 
позиция № 2 

V. Оферта с вх. № 53-1010-1/18.04.2017г. от 10:08 часа на „Евроланс" ЕООД, с ЕИК: 
202208361, с адрес за кореспонденция: град Карлово, ПК 4300, ул. „Васил Караиванов" № 
50; телефон: 0887755954;; електронна поща за кореспонденция: eurolance.office@gmail.com 
; лице за контакти: Веселина Гирова - Стайкова, за участие за обособена позиция № 1 

VI. Оферта с вх. № 70-179-1/18.04.2017г. от 10:13 часа на Фондация „Общество на 
познанието", с ЕИК: 131180266, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, ул. 
„Тулча" № 46, ет. 4; телефон: 0887 137 033; електронна поща за кореспонденция: 
officeksf@gmail.com ; лице за контакти: Албена Монова, за участие за обособена позиция 
№ 2 
VII. Оферта с вх. № 5300-21638-3/18.04.2017г. от 11:19 часа на „Инфо Трейнинг" ООД, с 
ЕИК: 202318594, с адрес за кореспонденция: град Русе, ПК 7000, ул. „Цар Калоян" № 2А; 
телефон: 082/522 525, 0897 968 131, 0897 843 002; факс: 082/521 525; електронна поща за 
кореспонденция: evroproekti2014@gmail.com; лице за контакти: Десислава Венкова, за 
участие за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 

VIII. Оферта с вх. № 5300-20526-4/18.04.2017г. от 11:20 часа на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 
ЕООД, с ЕИК: 201557566, с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1303, ул. „Средна 
гора" № 84-86; телефон: 024234859; факс: 024277713; електронна поща за кореспонденция: 
office@dmibg.com ; лице за контакти: Иван Димитров, за участие за обособена позиция № 
1 и обособена позиция № 2 

IX. Оферта с вх. № 5300-9340-1/18.04.2017г. от 15:45 часа на „Ваколор" ЕООД, с ЕИК: 
115782259, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4000, бул. „Източен" № 80, Бизнес 
център „Микрон", офис 202; телефон: 0888/249 898; електронна поща за кореспонденция: 
office@vacolor.com; лице за контакти: Васил Стоев, за участие за обособена позиция № 1 

X. Оферта с вх. № 5300-1015-5/18.04.2017г. от 16:00 часа на „Д-Медия" ООД, е ЕИК: 
104639352, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев" 
№ 86; телефон: 062/604 600; факс: 062/622 236; електронна поща за кореспонденция: 
dmedia.bg@gmail.com ; лице за контакти: Станислав Стоянов, за участие за обособена 
позиция № 1 

XI. Оферта с вх. № 5300-3058-3/18.04.2017г. от 16:34 часа на Издателска къща „Борба" АД, 
с ЕИК: 200614908, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България" № 2, ет. 3; телефон: 062/62 40 14; факс: 062/62 03 08; електронна поща за 
кореспонденция: borbavt@vali.bg ; лице за контакти: Силвия Георгиева, за участие за 
обособена позиция № 2 

Комисията приключи работа в 12:00 часа, като ще проведе заседание на дата 29.09.2017 
г. в 11:00 часа в заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за 
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. Участниците са уведомени чрез 
публикуване на съобщение на профил на купувача, предварително оповестен на участниците с 
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откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/468. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко^Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Общиг^Велир) Тъг^ново^. 

И ЧЛЕНОВЕ: ' 

/ / / \ V \1 
I. Мариела Цонева - Директор Дирекция "Проекти и програми"; 

Надя ПетровиДиректор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки"; 

3. Ана Тодо|1ова\- Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси"; 

инж. Иван Ива^ов^^лавен .експерт отдел „Техническа инфраструктура"; 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




