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РЕШЕНИЕ  
№ 880 от 23.09.2014 г. 

 
на кмета на община Белене 

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита 
процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад”,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  
ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооеекктт  „„ММооннииттооррииннгг  ннаа  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ффааккттооррииттее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  вв  
ттррааннссггррааннииччннааттаа  ооббллаасстт  ООллтт--ББееллееннее””,,  ррееффееррееннттеенн  №№  22((44ii))--22..22--1144,,  MMIISS--EETTCC  ccooddee  335599,,  

ффииннааннссиирраанн  ппоо  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ттррааннссггррааннииччнноо  ссъъттррууддннииччеессттввоо  РРууммъънниияя--ББъъллггаарриияя  22000077--22001133,,  
ППррииооррииттееттннаа  оосс  22,,  ККллююччоовваа  ооббллаасстт  ннаа  ииннттееррввееннцциияя  22 

 На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/01.08.2014г., 
Протокол №2/25.08.2014г. и Протокол №3/19.09.2014 г. на Комисия назначена със Заповед № 
709/21.07.2014 г. на Кмета на община Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените 
оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.3 т.2 по 
опростени правила от ЗОП, открита с Решение №652/20.06.2014г. на Кмета на община Белене, 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки с № на обявлението ID 609910 на сайта на АОП 
с уникален № на поръчката 00661-2014-0015,  
  
 1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в 
процедурата, отговарящие на изискванията на ЗОП, обявлението, документацията за участие и 
обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска цена - чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, както следва:  
 

Избор на изпълнител за: "Извършване на одит и изготвяне на 
окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на 
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-

Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, 

Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2. 
място 

 
Наименование на участника 

Предложена 
цена /лева/ без ДДС 

Предложена 
цена /лева/ с ДДС 

1. „В и М Одит” ЕООД, гр. София 7 800.00 9 360.00 

2. 
„Семпер Фортис” ООД, 
  гр. София 

8 000.00 9 600.00 

3. 
СОП „Финанс ММ” ООД,  
гр. Стара Загора 

8 468.00 10 161.60 

4. 
„Одит финанс консулт 
Трендафилови” ООД,  

8 950.00 10 740.00 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333134363434
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гр. София 

5. 
„Финанс одит консулт 2002” 
ООД, гр. Варна 

9 000.00 10 800.00 

6. 
„Финанс одит” ДЗЗД, 
  гр. София 

9 700.00 11 640.00 

7. 
„Тета Консулт” ЕООД*, 
 гр. София 

11 770.00 11 770.00* 

8. 
„Анда Консулт” ООД,  
гр. София 

11 150.00 13 380.00 

9. 
„Универс Одит Сървисиз” 
ЕООД, гр. София 

12 000.00 14 400.00 

10. 
„Одит Адвайзерс” ООД,  
гр. София 

12 120.00 14 544.00 

11. 
"Римеса Одит" ООД,  
гр. Разград 

18 900.00 22 680.00 

12. „Профит” ООД, гр. Смолян 21 579.00 25 894.80 
 
 
 2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на 
одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект”, 
поради най-ниска ценова оферта съобразена с изискванията на Възложителя и отговаряща на 
регламентирания в ЗОП ред: 
 

 ”В и М Одит” ЕООД, гр. София, ЕИК 200758794, с подадена оферта вх. №26-
00/293/18.07.2014 г., с предложена цена от 9 360.00 лв. с вкл. ДДС. 

 
 

Във връзка с чл.73 ал.2 от ЗОП обявявам, че: 
 

 3. Отстранявам от участие в процедурата:  
 
3.1. Оферта с вх. №26-00/284/16.07.2014г. на участник „Счетоводна кантора „СПМ” 

ЕООД, гр. Стара Загора, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП 

са одобрени обявлението и документацията за участие, като във връзка с чл.28 ал.1 т. 8 от 
ЗОП това включва и образеца на оферта, с указанията за подготовката ѝ.  

 
Участникът е представил декларация, че не е регистриран по ЗДДС, което е потвърдено 

от назначената от мен Комисия по чл.34 ЗОП, след проверка по ЕИК на официалния сайт на 
НАП> http://nap.bg/page?id=139 > Публичен бюлетин по ДДС > Справка за лица, регистрирани 

http://nap.bg/page?id=139


                                       

                                 

 
 

Стр. 3 от 29 

по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС 
((ввъъззммоожжнноо  ее  ддооссттъъпп  ссллеедд  ииддееннттииффииккаацциияя  сс  ееллееккттррооннеенн  ппооддппиисс)). При отварянето от страна на 
Комисията на ценовото предложение (Плик 3) на участника, е установено, че 
предлаганата от него крайна цена, е с включен компонент и изчислен ДДС, което не 
съответства на декларираното  от участника обстоятелство в офертата му, че последния 
не е данъчно задължено лице по този закон (ЗДДС). В случая некоректно предложената 
окончателната цена за изпълнението на поръчката, прави невъзможно да се прецени коя от 
двете стойности се явява крайно предложена от участника. От друга страна - с оглед 
императивната разпоредба на чл. 68 ал.11 т.2 буква "б" от ЗОП е въведена забрана от страна 
на участниците да променят предложенията си в пликове 2 и 3, след отварянето 
съдържанията на тези пликове. Водима от гореизложеното, назначената от мен Комисия по 
чл.34 от ЗОП е счела, че участника не е изпълнил императива по чл.54 ал.1 от ЗОП, следствие 
и на което представеното от него ценово предложение не отговаря на изискванията на 
възложителя за представяне на офертна цена  - а именно крайна цена, когато участник не е 
данъчно задължено лице по ДДС, да бъде коректно поднесена в ценовото предложение, за 
да може бъде оценена адекватно и приета като окончателна по недвусмислен начин от 
Комисията по чл.34 ЗОП, назначена от мен имено с цел, отваряне, разглеждане оценка и 
класиране на офертите. 

 
Така предложена, офертата на участника не отговаря на условията на възложителя и е 

достатъчно основание същата да бъде отстранена въз основа на нормата на чл.69, ал.1, т.3 от 
ЗОП. Изискванията на възложителя са задължителни за участника и неговото предложение по 
чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП следва да се придържа към тях по смисъла на чл.54 ал.1 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника: чл.69, ал.1, т.3 ЗОП – Участникът 

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
 
 
3.2. Оферта с вх. №25-00/147/26.06.2014г. на участник „Такс Акаунт" ООД, гр. 

София, поради следните мотиви: 
 
Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която не 

са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите предложения 
цена от „Такс Акаунт” ООД. 
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Фактически основания: В своята писмена обосновка участникът представя в табличен 
вид разбивка на разходите по пера, в числово изражение. В текстовата част, назначената от 
мен Комисия по чл.34 ЗОП е установила, че в обосновката липсват каквито и да е белези 
на изтъкнати от участника обективни обстоятелства по някое от алтернативни хипотези 
на чл.70 ал.2 т.1 - т.5 от ЗОП. Участникът бланкетно посочва, че цената на одиторската 
услуга е формирана на база планирани часове. Екипът за изпълнението на поръчката 
включвал двама работещи съдружници одитори, поради което отпадала нуждата от 
допълнителен персонал - респективно разход, водещо според участника до "икономичност". 
Комисията не е приела посоченото позоваване за наличие при участника на 2-ма 
работещи одитори и отпадането поради това нуждата му за ангажиране на 
допълнителен персонал, като водещо до икономичност и занижена цена, тъй като 
назначената от мен Комисия фактически е установила измежду останалите подадени 
оферти в процедурата - и то при тези участици в които няма отклонение надолу в цената 
повече от 20 на сто - наличието и на оферти с предлаган и само на един предложен одитор, и 
без друг предлаган допълнителен персонал, което обаче не е довело до предлагане на 
занижени цени за изпълнение от тези участници с повече от 20 на сто от средната в 
останалите оферти.  

 
Не приемам писмената обосновка на участника „Такс Акаунт“ ООД, поради 

следните съображения: 
 
В представената писмена обосновка на участника липсват свидетелства 

демонстриращи за предлагано оригинално решение за изпълнение на обществената 
поръчка, нито участникът се позовава на обстоятелство което да навежда до недвусмислен и 
категоричен извод за наличие на хипотезата на  чл.70 ал.2 т.1 от ЗОП. В обосновката не се 
намира конкретна информация относно предлагано от участника техническо решение за 
изпълнение на поръчката, което да навежда до недвусмислен и категоричен извод за наличие 
на хипотезата на чл.70 ал.2 т.2 от ЗОП. Предложените елементи на ценообразуването 
представени в писмената обосновка на участника, не са свързани с обективни обстоятелства, 
които да почиват на някакво конкретно предложено техническо решение. Не са установени и 
обстоятелства за позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство по 
смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена ниска цена от 
„Такс Акаунт” ООД поради което, писмената обосновка не се приема. 

 
     Правно основание за отстраняване на участника:  

       Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е представил писмена обосновка, като посочените 
в нея обстоятелства не са обективни и не отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
 
3.3. Оферта с вх. №25-00/151/15.07.2014г. на участник „ФСК Одит" ООД, гр. Добрич, 

поради следните мотиви: 
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Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която не 

са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите предложения 
цена от „ФСК Одит” ООД. 

 
Фактически основания: Участникът е базирал своята обосновка на две от хипотезите 

по чл.70 ал.2 от ЗОП - изключително благоприятни условия и икономичност. В частта за 
наличието на изключително благоприятни условия, участникът дава текстова част с 
белези по скоро на "кратко представяне" на дружество, като изтъква с приоритетно значение 
за определяне на предлаганата от него цена "дългогодишен опит в областта на финансовия 
одит", както и че "финансовия одитор е с 16 годишна практика в областта на финансовия 
одит"  с редица образователно-квалификационни степени. Набляга се на опита на 
предложения в офертата ключов-експерт одитор  при одитиране на проекти по ОПРР, ОП 
"Конкурентноспособност", PHARE, и редица други програми с финансиране от ЕС, както и на 
одиторската му практика, базирана на опит и квалификация, в сферата на одита, правото, 
счетоводството, финансите  данъците. Всичко това, според участника, са изключително 
благоприятни фактори, гарантиращ ефективност и високо качество при изпълнението 
на одита. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника „ФСК Одит“ ООД, поради 

следните съображения: 
 

 Изброеното в голям обем, е своего рода с белези на "фирмено представяне", като в 
заключенията на участника не е демонстрирано от негова страна като конкретика, 
свидетелстващо как точно това влияе най-последно на предложената от него с повече от 20 на 
сто отклонение от средното на останалите участници, цена за изпълнението на поръчката. В 
останалата част на писмена си обосновка, участникът базира съществуващата според него 
"икономичност" при формиране на ценовото му предложение, изхождайки от презумпцията 
за същността на одиторската услуга като цяло. Споменава, че одиторската услуга ще се 
извършва според приложимите Международни одиторски стандарти и ЗНФО, и че като вид 
услуга одита има себестойност, която включва основно елементи разходи за труд и 
осигуровки на персонала. Описва, че при изпълнение на услугата няма да ползва услугите на 
подизпълнител. След това изрежда дялово разпределение като процентно съотношение от 
общата цена по групи разходи: за труд и осигуровки, себестойност на услугата, разходи за 
консумативи, за амортизация, външни услуги и др. Извежда и укрупнена разбивка 
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/схематично/ на раходите по пера - цифром, по съотвени компоненти. Заявява, че 
транспортните разходи, и разходи за командировки и хотел и др. подобни елементи са 
незначителни като дял в себестойността на услугата. Посочва като трети фактор, мотивиращ 
според него икономичното предложение, и сравнително краткия период за изпълние на 
поръчката, което според участника обективира предложената от него цена.  

 
Не е предпоставка и за предлагане на по-ниска цена фактът, че участника няма да 

използва подизпълнител/-и при изпълнението на поставената задача. В интерес на истината - 
нито един участник от представилите оферта по настоящата процедура, не декларира 
използване на подизпълнители, но това въобще не води до предлагане на ниска цена от тяхна 
страна. С оглед на това, считам, този довод не само, че е необективен, а позоваването на това 
обстоятелство е несъстоятелно. С огледа на това, декларирането, че няма да се използва 
подизпълнител, не се приема като адекватно позоваване за икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка, и за предлагане на по-благоприятно ценово 
предложение от средното на останалите участници.  

 
По отношение на представената разбивка на цената по показатели на стр.3 от обосновката,  

назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП е констатирала, че липсва каквато и да е било 
аналитичност в представената калкулация. Написани са отделни крайни стойности по перата 
на разходите, като за Комисията е останало неизвестно как точно са получени и изведени 
чисто аритметично тези стойности – т.е. същите не са обективирани и мотивирани с 
конкретни изчисления довели до тяхното получаване като крайна себестойност  - лв. за 
ч.ч., които да мотивират крайно калкулираната по-благоприятна предлагана цена за 
изпълнение на услугата. Как точно участника е пресметнал, че за период на изпълнението 
на услугата по одит, примерно - за разходи и възнаграждения се полага точно толкова 
колкото е записано в обосновката му - е останало неизвестно за Комисията, поради 
липсата на чисто графичното му изразяване като аритметично пресмятане и извеждане. 
Поради това и не приемам, че ценовото предложение на участника е релевантно 
обосновано и издържано. Заявеното от участника че в цената е калулираната на базата 
на включени разходи за изпълнение, в това число консумативи, транспортни разходи, 
възнаграждение на екипа за изпълнението на поръчката, не обосновава по никакъв 
начин предложената ниска цена, тъй като същите видове разходи имат, и са предвидили 
и други участници относно техните ценови предложения. Ценообразуващите компоненти 
в уедрената разбивка по показатели в обосновката са дадени като проста числова стойност, 
неясно как получена, и спрямо общата сума (сбора от всички компоненти), в зависимост от 
стойността на всеки разход, е изведено пропорционалното съотношение и дял, кой  разход 
какъв % от общите разходи се представлява. 

 
В случая не става въпрос какви разходи си е включил участника в крайната 

предложена цена, а следва да се аргументират с обективни по смисъла на чл.70 ал.2 от 
ЗОП обстоятелства, и изтъкнати от участника като фактори, на базата на които 
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наистина да може да се приеме и изведе заключение, че съответния фактор или фактори 
влияе по някакъв начин на намаляване на крайната цена за изпълнение. Това 
задължение за изтъкване на този фактор (обстоятелство) е във тежест на участника при 
преценено от него наличие в условията на работната му среда. 

 
В така представената обосновка от "ФСК Одит" ООД е по-скоро с белези в голяма степен 

на "авторефенеция" и "презентиране" на участника, като на почти 2/3 от обема на 
представената писмена обосновка е наличен текст с данни нямаща характерни белези на 
обосновка във връзка с някоя от хипотези на чл.70 ал.2 от ЗОП. Написаното е твърде общо, и 
не се навлиза в конретна специфика която да разкрие обективни и адекватни обстоятелства 
обвързващи така образуваното крайно ценово предложение на участника с оригинално 
решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено техническо решение, 
наличие на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка, като не са установени или представени каквито и 
да е било обстоятелства за позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство 
по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена ниска цена от 
"ФСК Одит" ООД поради което, не приемам представената писмена обосновка, тъй като 
същата не отговаря на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
     Правно основание за отстраняване на участника:  

       Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е представил писмена обосновка, като посочените 
в нея обстоятелства не са обективни и не отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
3.4. Оферта с вх. №25-00/152/15.07.2014г. на участник „ОП Поликонсулт" ООД, гр. 

София, поради следните мотиви: 
 
Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която 

не са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите предложения 
цена от „ОП Поликонсулт” ООД. 

 
Фактически основания: Участникът представя писмена обосновка от 6 страници. 

Извежда хипотезите за оригинално решение, предложено техническо решение и 
икономичност като основни предпоставки за предложената от него с повече от 20 на сто по-
ниска цена за изпълнение от средното ценово предложение в останалите получени оферти. 
Участникът е посочил, че предлага "оригинална технология" за изпълнение на обществената 
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поръчка, в етапите ѝ по планиране, изпълнение и заключение от одиторската проверка: - 
изпълнение на ангажиментите за одита чрез обвързване на дейностите в един проект, 
стриктно спазване на договорните цени и срокове, работа с екип професионалисти, което 
според писмената обосновка на участника, му спестява време и усилия. Изтъква наличие на 
специфична стратегия, разработена конкретно за одита на финансовите отчети и счетоводни 
документи по проекта и точно подбрани процедури за одит при проверката. Така решението 
се явява според участника, като оригинално системно решение за изпълнението на поръчката, 
даваща му възможност да намли разходите си при извършване на дейността. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника „ОП Поликонсулт“ ООД, поради 

следните съображения: 
 

Посоченото от участника, не свидетелства за обективни обстоятелства, свързани с 
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, доколкото посоченото от 
участника съставляват етапи/фази на одитния ангажимент и одитни 
проверки/дейности, които ще бъдат извършени при изпълнението на поръчката, поради 
което в него липсва какъвто и е да елемент на оригиналност във връзка с чл.70 ал.2 т.1 
от ЗОП, за който участникът твърди. Отделно от това, участникът не извежда в спрегната 
взаимосвързаност между посоченото от него и как реално това намалява предлаганата от него 
цена. Не се показва как нахвърляното от участника като хипотеза за "оригинално решение за 
изпълнение на поръчката", се отразява математически в намаляване на числовата стойност на 
предлаганата от него крайна цена, поради което не приемам, че посоченото от него е 
оригинално решение, даващо му предимство за офериране на занижена цена за 
изпълнение на поръчката. 

 
   Като предложено техническо решение, обосноваващо и по-ниската според участника 

цена, се посочва спазването от негова страна на добри практики при изпълнение на одитните 
ангажименти, проведени обучения в които са обхванати най-добрите практики при 
управление на проекти, методологии и технологии, на база на които се изгражда ефективен и 
унифициран модел на работа с цел осигуряване на качествена и ефективна одиторска услуга 
за клиента. На разположение в дружеството са одобрени от сертифицирани органи 
съвременни софтуерни продукти, технологии и методологии за управление на проекти, 
гарантиращи качество на одиторската услуга, обективно оказващо влияние от своя страна, 
според участника, и на предложената от него цена. Знанията и опитът на екипа на участника, 
позволяват да се получи представа за дейностите по проекта. Участникът заявява, че при  него 
има изготвени политики и процедури за съответни ангажименти, за преглед на контрол върху 
качеството на ангажимента, който можел да осигури обективна оценка на направените от 
екипа по ангажимента заключения. Във финалното си експозе по тази твърдяна хипотеза от 
участника (предложено техническо решение), се заявява, че дружеството има разработен 
модел за оценка на риска и Наръчник за етика и контрол на качеството, с които се поддържат 
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гъвкава работна среда, ориентирана към високо качество на извършената работа при по-
конкуретни цени за изпълнение.  

 
Не приемемам, че участникът демонстрира убедително, кои от сочените от него 

обстоятелства оказват влияние при определяне на цената за изпълнение на одитния 
ангажимент, тъй като не е указал съществената взаимовръзка между посочените от 
него обстоятелства и значително по-ниската предложена от него цена за изпълнение. 
Обученията, технологиите и софтуерните продукти, определено влияят на качеството на 
изпълнения ангажимент по одита, но същото не се явява някакво уникално техническо 
решение, обосноваващо по-ниската предложена цена от участника. Това е така, тъй като 
обученията и внедряването на нови технологии е свързано с допълнителни разходи, 
увеличаващи финансовата натовареност на предприятията за 
интелектуални(нематериали) и материални инвестииции, което не може да е 
предпоставка за занижаване на крайната предлгана цена - а напротив - за найното 
завишаване. По отношение на знанията и опит на служителите от екипа за 
извършването на одитни ангажименти, назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП е 
на мнение, че същото е от естеството да доведе до качествено изпълнение на поръчкта 
и/или до намаляване на сроковете за изпълнението ѝ, но не и до значително по-ниска 
цена.  

 
Като обстоятелства с характер на икономичност при изпълнението на поръчката, 

даваща възможност на участника да предложи ниска цена, се изтъкват редица решения и 
процедури, използване на международен опит на дружеството в различни сектори, използване 
на съвременни софтуерни продукти, внедрена система за управление на качеството по ISO 
9001:2008 във фирмената група, високата степен на квалификация и професионален опит на 
екипа, гарантиращи по думите на участника, високо качество и ефективност при 
изпълнението на поръчката. Участникът твърди, че средната му часова ставка за ангажимента 
е 20 лева на час, което спрегнато с изброените от него в писмената му обосновка хипотези по 
чл.70 ал.2 т.1 и т.2, му давали възможност за оптимизиране на времето за извършване на 
услугата, което е решаващо според него за възможна хипотеза на икономичност при 
изпълнението на одита. Посочва, че по данни на НСИ средната часова ставка за 
висококвалифициран труд за 2013г. е 4.5 лева, поради което според участника, цена от 20 
лв/ч. е около 4.5 пъти над средната. Предложената от участника крайна цена, според него е 
"коректна, разумна и справедлива, отговаряща в пълна степен на състоянието на пазара на 
услуги в момента". В продължение заявява и, че цената предложена от него има за цел не 
само да бъде обективна, и конкуретноспособна, но и да защити в максимална степен 
обществения интерес. Представя и разпределения на разходите в индикативна програма  и 
график на задачите по работни часове. 

 
 Не приемам последователното повторение на позоваването на "международен 

опит" на участника, наличието на софтуерни продукти и технология и поддържане на 
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система за управление на качеството и висококвалифициран работен персонал, за 
каквото и да е било обективно обстоятелство даващо възможност на участник да 
предлага занижени цени, тъй като всичко от изброеното е свързано с допълнителни 
разходи за участника.  

 
Назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП е подчертала, че изисканата 

обосновка няма за цел да показва как се разпределя цената по средна часова ставка по 
отношение на експертите, които ще участват при изпълнението на одита, а защо 
предоставената от участника услуга е на крайна цена, която се отклонява от средната.  
 

Разпоредбите на чл. 70, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП имат за цел да не се допуска 
спечелване на съответна обществена поръчка от участници, чиито предложения са нереални и 
да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 - за 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, за свободна и лоялна конкуренция и за 
публичност и прозрачност на самата процедура. 
  

В предпоследния абзац на стр. 4 от обосновката, участника заявява, че предложената 
цена е " коректна, разумна и спреведлива, отговаряща в пълна степен на състоянието на 
пазара на услуги в момента " . Назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП е заключила в 
протоколите си, че правомощията ѝ по чл.70 ал.2 от ЗОП, са не да изследва обяснения, а да 
обсъжда аргументирани доводи или мотиви, обективиращи някоя от хипотезите по чл.70 ал.2 
от ЗОП. Според Комисията, участникът не е направил ясно разграничение между 
същността на подробната писмена обосновка и ценовото си предложение. В писмената 
обосновка на участника, не е посочен кой е този фактор в работната среда, даващ му 
възможност да предложи 4,5 пъти, а не примерно 3 или 2 пъти, над средната часова 
ставка за висококвалифирциран труд от 4.5 лв. според посоченото от него в обосновката 
му. В тежест на самия участник е да изтъкне, кое точно му позволява такова завишение 
над средната ставка от 4.5 лв. според твърдяното от него позоваване на данните на НСИ 
за 2013 за висококвалифициран труд.  

 
Обстоятелството, че участникът е изложил в табличен вид видовете дейности по 

одит на проекта, тяхната последователност и количеството човеко-часове по график и 
задачи, както и обстоятелството, че участникът е посочил стойностите  на средната 
средна часова ставка, разходите за командировки, разходите за транспорт, други 
административни разходи, по своя характер съставлява единствено калкулация на 
разходи и именно тях участникът е следвало да обоснове. Участникът е посочил 
цифровата стойност на изброените от него разходи без да посочи обстоятелствата, 
довели именно до тази стойност на разходите, в случай че същите са основание за по-
ниското му ценово предложение. 
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В писмената обосновка на участника не се съдържат адекватни обективни обстоятелства 
обвързващи така образуваното крайно ценово предложение на участника с оригинално 
решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено техническо решение, 
наличие на изключително благоприятни условия за участника,  икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка, като не са установени и обстоятелства за 
позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, 
т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена ниска цена от „ОП Поликонсулт” ООД, 
поради което, не приемам представената писмена обосновка, тъй като същата не отговаря на 
изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
3.5. Оферта с вх. №25-00/154/16.07.2014г. на участник „Грант Торнтон" ООД, гр. 

София, поради следните мотиви: 
 

Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която не 
са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите предложения 
цена от „Грант Торнтон” ООД. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника „Грант Торнтон“ ООД, поради 

следните фактически обстоятелства и съображения: 
 

 Участникът представя писмена обосновка където изтъква хипотезата на чл. 70 ал.2 т.4 от 
ЗОП - "икономичност при изпълнението на обществената поръчка" като водещо съображение 
за предложената от него ниска цена. Като първи фактор извежда използването на изцяло 
вътрешен за дружеството ресурс от експерти по трудови правоотношения, което според 
участника, елиминира нуждата от наемането на външни експерти на граждански договори, 
което пък, според него му дава предимство за намаляване на разходите, отколкото ако 
ангажира външни за него експерти по граждански договори. Назначената от мен Комисия 
по чл.34 от ЗОП не е приела обстоятелството за правдободобно, тъй като при 
гражданските договори, Възложителите по договорите не изчисляват и не внасят 
никакви осигурителни вноски на лица, които работят при тях по граждански договори. 
Т.е. при ползване на лица по граждански договори, работодателя би си спестил разходи 
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за осигуровките, а при трудов договор - точно обратното - би имал разходи за 
осигуровки, което неминуемо ще доведе до завишаването на разходите, а не до тяхното 
намаляване. 

  
По-нататък в обосновката, участникът изтъква като обективни обстоятелства по смисъла 

на чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП, своя изключително богат опит и практика, базирани на сключени 
договори за предоставяне на одитни услуги и собствено добре структурирано ноу-хау и 
принципи; дългогодишен опит в извършването на одити и познаване на приложимата рамка в 
областта на Международните одиторски стандарт, познаване на рисковете съпътстващи 
изпълнението на проекти съфинансирани по ПТГС РБ 2007-2013 и установените системи за 
вътрешен контрол, наличието на специализиран софтуерен продукт, позволяващ лесна 
автоматична обработка на данни, прилагане на статистически извадки и анализи, и 
предложени от участника ценови ставки за възнаграждение на предложените ключови 
експерти. По отношение на първото посочено обстоятелство назначената от мен Комисия по 
чл.34 ЗОП извежда, че по-бързото и по-качествено изпълнение на осъществяваните от 
участника одити, базирано на притежаваното от участника на ноу-хау, не е равнозначно на 
финансова или ресурсна икономичност при изпълнение на одита. Ноу-хау навсякъде води до 
една бърза, качествена, но в никакъв случай не и евтина услуга. По отношение на изтъкнатия 
дългогодишен опит в извършването на одитни ангажименти по сключени договори с 
различни публични организации, познаването на приложимите одиторски стандарти в 
областта на одита, понзване на рисковете и установените системи за вътрешен контрол на 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, са от естеството да доведе 
до качествено изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете за изпълнението ѝ, 
но не и до значително по-ниска цена. Същият довод е относим и до наличието на 
специализиран софтуерен продукт, позволяващ лесна автоматична обработка на данни, 
прилагане на статистически извадки и анализи.  

 
Участникът стъпва на часова ставка от 30 лева, на базата на която е формирал 

предложената си цена. От писмената обосновка обаче, Комисията не е установила фактора 
който позволява на участника да предложи точно тази часова ставка, а не примерно 40 или 50 
лева. В писмената си обосновка, участника споменава за разходите си за персонал на 
дружеството за 2013г., като чисто математически извежда и броя отработени часове на човек, 
в рамките на работната година, като след това пресмята и общите човекочасове изработени от 
целия персонал, като накрая разделя разходите за персонала за 2013г. на общите отработени 
одиторски часове в дружеството и получава резултат от 19.17 лв. за човекочас среден разход. 
Комисията е била на мнение, че такова представяне има статистическа функция, и не 
може да обоснове и да се приеме като водещ аргумент в подкрепа на предложената 
ниска цена от дружеството. Отделно - участникът сам посочва в обосновката си, че това 
е "лв. на човекочас среден разход за възнаграждение", но в никакъв случай не се 
посочва дали е номинален или реален. Това означава, че част от одиторския персонал в 
дружеството може да получава повече, а друг по-малко при изпълнение на едни и същи 
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ангажименти, тъй като не се споменава, че дружеството има някаква твърда ценова 
часова ставка за одит, а конкретно за настоящата поръчка посочва, че ползва като 
отправна стойност 30 лева, без да се обективира какво точно е позволило на участника 
завишението на ставката от средната посочена стойност - 19.17 лв. на 30 лева. 

 
Участникът изтъква, че икономичността "е видна" при съпоставка на предложената 

от него цена, спрямо общия бюджет на поръчката посочена от Възложителя в 
обявлението, като заявява, че определеният от Възложителя бюджет, не отразява 
реалната пазарна цена за предоставяне на търсената одиторска услуга. Комисията не 
се е съгласила с направените изводи на участника поради факта, че разпоредбата на чл. 
70, ал. 1 от ЗОП изрично споменава средноаритметичното на предложенията на 
останалите участници и не споменава пазарната стойност на поръчката. Тоест, 
отправна точка както за комисията при преценка на обстоятелствата в обосновката, 
както и на участника при представяне на ценовото си предложения, следва да бъде 
индикативната стойност на поръчката, а не на пазарната стойност на поръчката.  

 
В заключителното си експозе, участникът навежда доводи и за изключително 

благоприятни условия, които са налице при него ресурсната му осигуреност, качество 
на предоставяните услуги, гъвкавост на подхода. Назначената от мен Комисия по чл.34 от 
ЗОП не е възприела същите като обективни обстоятелства които водят до предлагана ниска 
цена, тъй като те имат отношение към техническото, ефикасно и ефективно изпълнение на 
поръчка, и по никакъв начин не е онагледено как тези изключително благоприятни условия за 
участника реално влияят на намаляване на разходите му, така, че да му дават възможност да 
предложи именно тази ниска цена на изпълнение на поръчката в офертата си. 

 
В писмената обосновка на участника не са посочени обективни обстоятелства обвързващи 

така образуваното крайно ценово предложение на участника с оригинално решение за 
изпълнение на обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на 
изключително благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на 
получаване на държавна помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, 
водещи до формираната и предложена ниска цена от „Грант Торнтон” ООД, поради което, не 
приемам представената писмена обосновка, тъй като същата не отговаря на изискванията на 
чл.70, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
3.6. Оферта с вх. №25-00/161/17.07.2014г. на участник „Глобъл Одит Сървисез" 

ООД, гр. София, поради следните фактически основания и съображения: 
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В своята обосновка участникът посочва, че разполага с изключително богат опит и 

рутина, базирани на знание и добри практики, натрупани по проекти, уменията на подробно 
планиране и техническо програмно осигуряване, които ще позволяват на участника за кратко 
време да добие представа за проекта. В подкрепа на казаното са представени редица 
препоръки. Участникът описва, че следствие дългогодишния опит, за всеки проект се 
разработват балансирани комбинации от различни корпоративни техники за извършване на 
аналитични и детайлни процедури. Посочено е, че дружеството разполага със софтуерни 
продукти и процедури, които оптимизират дейността на одит на финансовите отчети на 
дружества и одит на проекти. Изтъкнато е, че участникът спазва най-добрите практики при 
изпълнение на одиторски програми, където са обхванати най-добрите практики при 
изпълнението на одиторски ангажименти. Посочено е, че са проведени обучения на 
служителите за управление на проекти, на базата на които се изгражда унифициран модел на 
работа. В дружеството е внедрена система за управление на качество по стандарт БДС EN 
ISO9001:2008, които е посочено като обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП, наред с 
политиката на дружеството относно системата за контрол на качеството. Посочено е, че 
методологията на участника позволява да се оптимизират разходите на времеви, парични и 
професионално-административни ресурси в хода на реализацията на одита. По-нататък е 
направено изложение на дейностите и принципите, от които ще се ръководи участника, като 
това е определено като техническо решение, което да обосновава според участника 
предложената по-ниска цена. Посочено е, че участникът прилага конкретни решения и 
процедури, които пък създават изключително благоприятни условия за него. Отново, като 
обстоятелства водещи до икономичност, участникът и изложил своят солиден опит, 
софтуерните си продукти, технологии и методики за управление на проекти. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника „Глобъл Одит Сървисез“ ООД, със 

следните мотиви: 
 

В представената писмена обосновка, се изтъква, като обективно обстоятелство 
по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП изключително богат опит и практика, базирани 
на знание и добри практики, натрупани по проекти, уменията на подробно планиране и 
техническо програмно осигуряване, които ще позволява на участника за кратко време да 
добият представа за проекта. Последното може да бъде счетено за активи на 
участника, които да позволят по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-
бързо, по-ефективно. Със сигурност обаче това не е от характера да повлияе по-ниската 
цена на услугата. Участникът е изтъкнал, като обективни обстоятелства по смисъла 
на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП използване на натрупан опит при изпълнение на одитни 
ангажименти сходни с предмета на поръчката, използване на специализиран софтуер за 
изпълнение на ангажимента. По отношение на посочените обстоятелства следва да се 
изтъкне, че натрупаният опит в извършването на одитни ангажименти е от 
естеството да доведе до качествено изпълнение на поръчката и/или до намаляване на 
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сроковете за изпълнението ѝ, но не и до значително по-ниска цена. Назначената от мен 
Комисия по чл.34 от ЗОП не приема за обективна и логично обвързана ситуация, в която 
участникът излага своите умения, опит, професионализъм и др. с по-ниска предложена 
цена. Последното не отговаря на търговските практика и логика. Следва и да се добави, 
че в предложената обосновка не се изтъква и не се показва аналитично как изброените 
качества водят до по-ниската цена. Комисията счита, че това не е извършено,  поради 
което не смята, че за участника са налице обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП, 
които да му позволят да предложи по-ниска цена от средната на останалите 
участници, поради което, не приемам писмената обосновка, тъй като не отговаря на 
изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
3.7. Оферта с вх. №26-00/289/18.07.2014г. на участник „Консисто" ЕООД, гр. 

Варна, поради следните фактически основания и съображения: 
 

В своята обосновка участникът изтъква като предпоставки за благоприятно предложената 
от него цена предложено техническо решение, наличие на изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Като основание по 
предложено оптимално техническо решение се формулира следствието в резултат на 
партньорство с австрийски съдружник, предлагащ услуги в различни европейски страни. 
Участникът признава, че са се възползвали директно от опита на австрийския партньор, в 
стремежа си да работи успешно на българския пазар, като е възприел организацията на 
неговия работния процес, инвестирал е в модерна техника и софтуер, пригоден за 
специфичния начин на работа по одитни проекти и дистанционна работа. Подчертава, че 
инвестицията в техническото осигуряване дава възможност за мобилност на екипа и 
намаляване на цената на услугата, като запазва качеството. След това участникът представя 
чисто технически в най-основни линии как работи и протича процесът на одита по ноу-хау на 
австрийският им партньор. В своята обосновка участникът е посочил, че прилаганата от него 
ноу-хау методология "дистанционен офис", която е основа за осигуряване на последователен 
и систематизиран одит подход, наличната техника и специализиран софтуер, на свой ред води 
като следствие по-ниска времеемкост и максимално използване на наличните ресурси. 
Според участника, имено това техническо решение е обстоятелство при него, позволяващо 
му по-голяма голяма ефективност и работа от разстояние, което съкращава разходи и 
позволява по евтина работа. 

 
Назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП не е приела, че изброеното от 

участника обосновава каквото и да е преимущество, пред другите предложения, което 
да може да обезпечи по-благоприятни възможности за участника, още по-малко за 
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финансови такива. Участникът е посочил като обективни обстоятелства по смисъла 
на чл. 70, ал. 2, т.2 и 3 от ЗОП, че притежава ноу-хау политика взаимствана от свой 
чуждестранен партньор, за оптимизиране на работните процеси при извършване на 
одитни ангажименти. Последното може да бъде счетено за актив на участника, 
позволяващо му по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-бързо, по-ефективно, но 
те не може да обосновае по-ниската цена за изпълнение на поръчката. Не е демонстрирано 
чисто практично, как техническо решение свързано с "ноу-хау" и инвестиции в техническо 
осигуряване, които участникът излага, могат да се счетат за обективни по отношение на ниска 
цена и как те водят до нея? Напротив - реално погледнато как може инвестиране на средства 
да води до намаляване на крайна предлагана цена, след като това се явява разход за 
дружеството? За Комисията се явило разбираемо, че от една страна участникът разполага с 
високо квалифицирани служители, с богат опит за работа със специален софтуер и 
същевременно за изпълнение на своите услуги, но те са от естеството да доведат до 
качествено изпълнение на поръчката, но не и до значително по-ниска цена, поради 
което не могат да бъдат счетени за обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2, 
т. 2 и 3 ЗОП, обосноваващи по-ниската предложена от участника цена. Освен това - 
обстоятелствата които участникът е счел за обективни, са схематично и формално 
нахвърляни, без да е дадена аналитична и проследима трактовка как реално това се 
отразява в действителното намаляване на предлаганата от него крайна цена. 

 
По-нататък е посочено, че участникът има придобит вече опит и текущо работи към 

настоящия момент и по три други проекта финансирани по ПТГС 2007-2013, които според 
участника създават изключително благоприятни условия за него за качествено и коректно 
изпълнение. Изрежда и характеристиките на етапите на провеждане на одита по ПТГС, като 
се набляга, че същия е специфичен в сравнение с одита при другите финансиращи 
инструменти на ЕС. Изброява доводи, които счита, че предполагат и свидетелстват за 
"икономичност при изпълнението": разписване на конкретните дейности по одита които ще 
изпълнява всеки експерт, определяне на работните часове, проверка дали няма дублиране на 
дейностите за всеки експерт, определена цена на работен час за всеки експерт, определяне на 
допълнителните разходи, определяне на крайната цена за извършване на одита. Участникът 
представя подробна разбивка на работни часове за съответните видове дейности, обобщените 
дни за работа на експертите му и таблица с възнагражденията на одитния екип и 
предвидените други разходи. Изтъква в заключение, че счита оптималното и точно планиране 
от негова страна на ресурсите за изпълнение на договора за одит осигуряват на участника 
"икономичност на изпълнението".  

 
Назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП не приема посочените от участника 

предимства и обстоятелства като обективни и водещи до икономичност, и в крайна 
сметка до предложената от него с повече от 20 на сто по-ниска цена за изпълнение на 
услугата. Изключително богатия опит и практика, базирани на знание и добри практики, 
натрупани по проекти, уменията на подробно планиране и техническо програмно осигуряване 
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може да бъде счетено за активи на участника, които да позволят по-качествено 
изпълнение на поръчката или дори по-бързо, по-ефективно. Със сигурност обаче това не 
е от характера да повлияе по-ниската цена на услугата. Участникът е изтъкнал, като 
обективни обстоятеслтва по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП използване на натрупан и 
текущ опит при изпълнение на одитни ангажименти сходни с предмета на поръчката. По 
отношение на посочените обстоятелства следва да се изтъкне, че натрупаният опит в 
извършването на одитни ангажименти е от естеството да доведе до качествено изпълнение на 
поръчката и/или до намаляване на сроковете за изпълнението ѝ, но не и до значително по-
ниска цена. Въпреки, че споменава в обосновката си (стр. 4), че е определена цена за 
работен час на експерт, Комисията никъде не е открила тази стойност. На стр. 7 в 
обосновката, участника таблично представя възнагражденията за одитния екип на 3 бр. 
експерта, като за единия от тях е изведена цена от 220 (лв.) цена за работен ден, а за 
останалите двама - по 124.50 (лв.) за всеки/ за работен ден. Не е обективирано с 
аналитична ценова разбивка, по колко на час се пада за съотвения експерт. Формалното 
и бланкетно изреждане на предполагаеми или реални фактори според участника, 
позволяващи му занижение на крайната цена предлагана за изпълнение на услугата, 
следва конкретно да бъдат изведени със взаимовръзките и аналитично показани в 
обосновката. За Комисията участникът просто е разписал считани според него 
благоприятни обстоятелства по чл.70 ал.2 т.3 ЗОП, но не е показал как реално те се 
отразяват на офертната цена в съответен размер (т.е. количествено). В предложената 
обосновка не се изтъква нито как изброените качества биха довели до по-ниска цена. 
Фактът, че участникът е изложил в табличен вид видовете дейности по одит на проекта, 
тяхната последователност и количеството човеко-часове по дейности, и по работни часове за 
членовете на одиторския екип, разходите за осигурителни фондове, разходите за 
командировка, канцеларски материали, осигуровки и заложената печалба върху разходите 
15%, по своя характер съставлява единствено калкулация на разходи и именно тях участника 
следва да обоснове.  

 
Не приемам писмената обосновка тъй като в нея не се установяват изтъкнати обективни 

обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи ниското ценово предложение на участника 
с някакво оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено 
техническо решение, наличие на изключително благоприятни условия за участника,  
икономичност при изпълнение на обществената поръчка, като не са установени и 
обстоятелства за позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство по смисъла на 
чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена с повече от 20 на сто по-
ниска от средната стойност на останалите предложения цена от „Консисто” ЕООД. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 
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3.8. Оферта с вх. №25-00/165/18.07.2014г. на участник „Явор Анастасов" ООД, гр. 
Стара Загора, поради следните фактически основания и съображения: 

 
Участникът е посочил в писмената си обосновка, като предпоставки за по-ниската цена 

предложено техническо решение и наличие на изключително благоприятни условия по 
смисъла чл.70 ал.2 т.2 и т.3 от ЗОП. Като обстоятелство по предложено техническо решение 
участника заявява, че притежава уникален софтуер, разработен специално за изпълнението на 
одиторските процедури и тестове по проекти, които се осъществяват по ПТГС 2007-2013. 
Специфичния софтуер, обект на сочено обстоятелство по чл.70 ал.2 т.3 от ЗОП, се заявява, че 
е "недостъпен" за останалите участници в процедуратa, понеже е създаден вътрешно при 
участника и по негови думи, не е правен разход за неговото закупуване. Участникът описва и, 
че във връзка с открития характер на процедурата по ЗОП, е присъствал на публичното 
заседание при работата на комисията по чл.69а ал.3 от ЗОП, и това участникът изтъква като 
дало му възможност конкретно и точно да аргументира според него, защо смята че има 
наличие на хипотезата на чл.70 ал.2 т.3 от ЗОП в неговото ценово предложение, а именно: 
според участника обстоятелство благоприятстващо ценовото му предложение, 
отклоняващо се с повече от 76% от средната стойност на останалите участници, е това 
че един от участниците е предложил за изпълнение на поръчката 4 (четири) лица 
финансови експерти и юрист, които ще използва при изпълнението на поръчката, като 
хонорарите на тези общо 5 лица са калкулирани в предложената цена (на другия 
участник),  а следващ участник е предложил за изпълнението на поръчката "ползването 
на два сертификата ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005", и поради това разходът от този 
участник за поддържане на серията сертификати е свързана с разход.  

 
Назначената от мен Комисията по чл.34 ЗОП напълно отхвърля като несъстоятелно 

и изключително необективно и ирлевентано така сочените от участника обстоятелства 
за наличие на хипотезата по чл.70 ал.2 т.3 от ЗОП, облегнати на съдържанието в 
офертите на останалите участници. Настоящия участник няма как да знае какво точно е 
предложил друг участник в офертата си, или в евентуално представена писмена 
обосновка, тъй като в съдържанието на изпратения Протокол №1/01.08.2014г. такава 
информация не е описвана, а и съдържанието на Протокол №1 по смисъла на ЗОП няма 
за задача дословно да се преразказва съдържанието на всяка една оферта. Писмените 
обосновки са конфиденциални по смисъла на чл.33 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.35 ал.2 
от ЗОП. Отделно от това - Възложителя не е поставял в обявлението изискване нито за 
сертификати за системи по управление на качеството, нито за екип от ключови 
експерти, в т.ч. и правоспособен юрист, за да може да се обективира и оправдае 
настоящия участник с това занижено от него ценово предложение.  Участникът следва да 
посочи обективни обстоятелства които произтичат конкретно от него или индиректно 
повлияват неговия вътрешноорганизационен процес от които именно произтичат 
благоприятни въздействия, даващи му възможност да предлага занижени цени. Задължение 
на участника е да посочи описателно и последователно в аналитична взаимосвързаност, как 
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определен фактор създава благоприятна бизнес среда при него, и какво произтича "по 
веригата" вследствие на положителното присъствие на това обстоятелство и как най-накрая 
това се отразява благопрятно при формиране на оконачателната цена. Настоящия участник, 
вместо да ангажира и покаже собствения си потенциал и обстоятелства от вътрешен 
характер в писмената си обосновка, налични при него и влияещи положително на 
намаляване на крайната цена, се позовава неприемливо на ресурси на други участници, 
които нито могат, нито директно влияят пряко на ценообразуването при него. 
Наличието от друга страна на специализиран софтуер, дори да не е заплащано за 
неговото лицензиране или създаване, не се явява някакво по специално и обективно 
обстоятелство обосноваващо соченото от участника "оригинално решение на 
обществената поръчка", тъй като не се демонстрира как този довод води реално до 
оптимизиране на разходите, и то в такава съществена степен, че то да е единствено и 
водещо над всички други. 

 
Комисията не е приела за обективно и обстоятелство водещо до "икономичност", 

посоченото от участника в обосновката му, че дейностите по изпълнението на 
поръчката ще бъдат изпълнени от мажоритарния собственик и управител на 
дружеството, според което така се предолявал аспектът по разходите за социално-
осигурителни плащания. Изтъкването, че дружеството няма да ползва нает персонал, също 
не се явява обективна предпоставка за икономичност. За този свой извод Комисията е 
достигнала, поради фактически установени измежду останалите подадени оферти в 
процедурата - такива в които няма отклонение повече от 20 на сто от средната цена (в 
посока занижение) - наличието и на оферти само на един предложен одитор (физическо 
лице), без друг предлаган допълнителен персонал, което обаче не е довело до предлагане на 
цена за изпълнение от тези участници с повече от 20 на сто от средната в останалите оферти. 
Не е и обективно обстоятелство за предлагане на ниска цена, соченото от участника, че за 
Възложителя водещ е бил критерия най-ниска цена. Това е така, защото в ЗОП законодателя 
говори за "най-ниска цена" а не "най-ниска предложена цена". Т.е. цената която от една 
страна освен ниска, следва да отговаря и на предвидения в ЗОП ред. А при наличие на 
дъмпингови цени сред подалите оферти участници, законодателя предвижда изискване на 
обосновка от предложилите цени по см. на чл.70 ал.1 ЗОП, които следва да се обосноват 
адекватно и посочат наличието по смисъла на чл.70 ал. 2 от ЗОП обективни обстоятелства 
обосноваващи и оправдаващи тези цени. Обсновките подлежат на разглеждане от Комисията 
по чл.34 ЗОП според всеки конкретен случай, като помощния орган на Възложителя по чл.34 
ЗОП, преценява в оперативната си самостоятелност, степента на обоснованост и 
обективност на посочените в писмената обосновка обстоятелства дали са съотносими 
към някоя от изброените хипотези на чл.70 ал.2 от ЗОП. Т.е. Възложителя класира 
офертите според "най-ниската", но отговаряща и на регламентирания в ЗОП ред, а това 
включва и чл.70 ЗОП, като участниците се класират във връзка с чл.71 ал.3 от ЗОП, 
съгласно § 19а на ДР на ЗОП, а на стр.18 в документацията за участие възложителя 
недвусмислено е посочил, че "Участник, чието ценово предложение съдържа предложение 
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с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на ценовите предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка, ще трябва ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на 
неговото образуване по смисъла на чл. 70 от ЗОП." 

 
На следващо място в тази връзка - по смисъла на Решение № 12821/04.10.2013г. на 

Върховен административен съд, следва да се има предвид относно преценката за обективност 
на обосновката, че изискването на чл.70 ал.1 от ЗОП трябва да е насочено към начина на 
образуване на предложената цена (в конкретния случай), а не към техническите и 
професионални възможности на участника. Ето защо и соченото в писмената обосновка на 
участника за изискванията на възложителя в обявлението т.III2.3 Технически възможности 
"участникът да разполага с един експерт финансови одит" кореспондира с минималните 
изисквания на възложителя за технически възможности, и същите не могат да са 
обективни обстоятелства обосноващи "икономичност" на направеното ценово 
предложение. 

 
Участникът е посочил цифровата стойност на печалбата, съставляваща според 

писмената обосновка на 70,62 % от предлаганата цена без ДДС. В писмената си 
обосновка участникът не е посочил обективно обстоятелство позволяващо му да има 
такъв процент печалба, като Комисията обръща внимание, че в няколко други писмени 
обосновки участниците споменават за минимизирана печалба между 10-15% от цените 
им преди данъци, като предложените от тях цени надвишават предложената от 
настоящия участник. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника, тъй като посочените в нея 

обстоятелства не са обективни, и не отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП във 
връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
 
3.9. Оферта с вх. №26-00/290/18.07.2014г. на участник ОСК „Анед" ЕООД, гр. 

София, поради следните фактически основания и съображения: 
 

В писмената си обосновка участника представя обобщена калкулация на планираните 
отработени часове, планираните разходи за команировъчни - пътни, дневни, квартирни, 
разходи за канцеларски и непредвидени. Участникът посочва, че ще използва специализиран 
софтуер, който съкращавал времето за извършването на технически и изчислителни действия. 
Дългогодишната работа с програмния продукт, опита и добрия професионализъм, според 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ced2e1518a582a95c2257bf8002beb04?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ced2e1518a582a95c2257bf8002beb04?OpenDocument
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обосновката на участника, гарантират качествен и бърз резултат. Като допълнителни 
обстоятелства, способстващи за бърза и ефективна работа се изброяват натрупани през 
годините знания и опит, добри практики за извършване на одиторски ангажименти, добро 
техническо и програмно осигуряване; разработени добри и балансирани корпоративни 
техники, ежегодно обучение на екипа и поддържане на висока степен на квалификация на 
екипа; разработена и внедрена система за управление на качество, използване на интернет 
базиран мониторинг на документооборота и работа със сканираните документи.  

 
Назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП не приема представената писмена 

обосновка на участника т.к. същата е лишена от всякакви позовавания на коя да е от 
хипотезите по чл.70 ал.2 от ЗОП и свързването на някое от изброените от участника 
обстоятелства, към кое точно от алтернативните положения на чл.70 ал.2 от ЗОП се 
отнася. Задълженията на Комисията се простират само в преценката в оперативната ѝ 
самостоятелност, дали посочените от участника обстоятелства са обективни, но тя няма 
задължение да групира на база собствену усмотрения вместо участника, посоченото в 
обосновката, към кое от алтернативните положение на чл.70 ал.2 от ЗОП следва да се 
причисли. Задължение на участника е в писмената си обосновка да изведе и обособи 
наличните за неговата организация фактори, които счита за приложими при него и 
благоприятстват крайното му по-ниско ценово предложение, а именно (примерно като 
как би трябвало да се конструира обосновката): 

 
 - като икономичност при изпълнение на обществената поръчка посочвам - за мен се 
явяват тези и тези обстоятелства, които считам за обективни защото...; 
 - като изключително благоприятни условия за мен се явяват тези и тези обстоятелства, 
които считам обективни защото...; 
 

  В представената обосновка, участникът никъде не споменава писмено за положенията: 
оригинално решение за изпълнение, за предложено техническо решение, за наличие на 
изключително благоприятни условия, за икономичност при изпълнението или получавана на 
държавна помощ, и кои свързани с тях от резюмето на обосновката обстоятелства, в коя група 
се намират.  

  
Многократно и при другите обосновки Комисията е извела, че чисто математическите 

калкулации сами по себе си не обосновават с нищо занижената крайна цена, тъй като 
калкулацията е следствие от обективни обстоятелства и благоприятни фактори обуславящи и 
формиращи по свой уникален начин самите числа влизащи във финалната калкулация на 
общата цена. 

 
Изредените като благоприятни според участника фактори и обстоятелства, показват че 

участникът има опита и възможност за постигане на ефективна организация за изпълнение 
предмета на поръчката, но това изпълнение, както и ресурсите на дружеството с нищо не се 
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отличават от предложеното изпълнение, технология, програмно осигуряване, което да му дава 
някакво предимство пред останалите дружества-участници. 

 
Написаното е твърде общо, и не  навлиза в конретна специфика която да разкрие обективни 

и адекватни обстоятелства обвързващи така образуваното крайно ценово предложение на 
участника с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено 
техническо решение, наличие на изключително благоприятни условия за участника, 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка, като не са установени или 
представени каквито и да е било обстоятелства за позоваване на получаване на 
държавна помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до 
формираната и предложена ниска цена от "Одиторска и счетоводна компания Анед" ЕООД 
поради което, не приемам писмената обосновка на участника, тъй като същата не отговаря на 
изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
 3.10. Оферта с вх. №25-00/167/18.07.2014г. на участник „Агенция за независим 

финансов контрол" ООД, гр. Варна, поради следните фактически основания и 
съображения: 

 
Съображенията на които се основава участника, се основават според него в значителна 
степен на икономичност, включваща следното: 
  
- добре изградена одиторска практика, висококвалифицирани сътрудници със значителен 
професионален опит, балансирана система за заплащане, като заявява, че посочената цена 
включва всички разходи по изпълнението на поръчката вследствие на практиката 
изградена от подобни ангажименти от която цена са изключени обичайните разходи за 
командировки; 
 
 - залага се на разумното сътрудничество от страна на възложителя; 
 
Посочва, че цената която предлага се определя на база нужното работно време, а часовите 

ставки варират от сложността на работата и квалификацията на всеки член на екипа. Извежда 
в табличен вид остойностяване по видове разходи, което е определено на база "досегашен 
опит". В заключение отбелязва, че разполага с нужното техническо оборудване и екип 
професионалисти, които да осигуряват обективно възможността да се разработят специфични 
решения за изпълнението на обществената поръчка в съответствие с изискванията на 
възложителя, което осигурява възможност за получаване на изгодна и качествена услуга, 
изпълнена при по-малък разход на ресурс. 
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Назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП не приема обстоятелствата за 

обективни, тъй като не е изведено и показано по какъвто и да е било начин, как точно 
посоченото от участника води реално до твърдяната икономичност - хипотеза по чл.70 
ал.2 т.4 от ЗОП.  

 
Следва да се изтъкне, че натрупаният опит от одиторска практика е от 

естеството да доведе до качествено изпълнение на поръчкта и/или до намаляване на 
сроковете за изпълнението ѝ, но не и до значително по-ниска цена. Също така 
участникът не е изложил начина, по който посочените от него обстоятелства оказват 
влияние при определяне на цената за изпълнение на одитния ангажимент, нито е указал 
взаимовръзката между посочените от него обстоятелства и значително по-ниската 
предложена от него цена за изпълнението. Обстоятелството, че участникът е 
изложил в табличен вид стойностите по видове групи разходи по своя характер 
съставлява обобщена сметка по пера на разходи и именно тях последният следва да 
обоснове. Участникът е посочил цифровата стойност на изброените от него разходи 
без да посочи обстоятелствата, довели именно до тази стойност на разходите, в 
случай че същите са основание за по-ниското му ценово предложение. Комисията не е 
приела, че  балансираната система за заплащане на персонала, висококвалифициран 
човешки ресурси със значителен опит и техническо оборудване обосновават каквото и 
да е преимущество, на базата на останалите предложения, което да може да обезпечи 
по-благоприятни възможности за участника, още по-малко за финансови такива. 
Опитът на ключовите експерти, придобит в резултат на предходни ангажименти, са 
от естеството да доведат до качествено изпълнение на поръчката, но не и до 
значително по-ниска цена, поради което не могат да бъдат счетени за обективни 
обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 4 ЗОП, обосноваващи по-ниската 
предложена от участника цена. Не се приема за обективно обстоятелство сочената 
икономичност, произтичаща от практиката която е изградена от участника тъй като 
по никакъв начин не е представено писмено каква е досегашната практика по 
отношение на ценообразуването на участника при предлгане на подобни услуги за други 
дружества или получатели на тази услуга, за да се направи обоснован извод от страна 
на помощния орган на Възложителя - Комисията по чл.34 ЗОП, че предложената цена е 
обективна. Не се приема за обективно и соченото от участника изключване на 
разходите за командировки, както и залагането на сътрудничеството с Възложителя, 
тъй като не е обосновано, точно как това реално би могло да се отрази на предлаганата 
ниска цена, и как това реално намалява разходите на участника. Това не е обяснено и 
представено в обосновката, а само са маркирани няколко обстоятелства, без да се 
онагледи как участника се ползва от тези благоприятни положения и как те 
способстват реално при намаляване на разходите му.  
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Участникът не разкрива обективни и адекватни обстоятелства обвързващи така 
образуваното крайно ценово предложение с оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени или представени каквито и да е било обстоятелства за 
позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, 
т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена ниска цена от "Агенция за независим 
финансов контрол" ООД поради което, не приемам писмената обосновка на участника, тъй 
като същата не отговаря на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.70, ал.3 от 
ЗОП. 

 
 Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът 
е представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 
 
 3.11. Оферта с вх. №25-00/168/18.07.2014г. на участник „Ю Ейч Уай Брейн Сторм 
Консулт" ООД, гр. София, поради следните фактически основания и съображения: 
 
 В своята обосновка участникът е посочил, че е единствен и независим член на YHY 
International за България, която е независим член на Федерацията на счетоводителите IFAC. 
По-нататък е представена разбивка на разходите по членове на екипа и часове, съотнесено 
към конкретната часова ставка на участника. Изложено е, че участникът ще използва 
специализиран финансов софтуер. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника „Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт“ 

ООД, със следните мотиви: 
 

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, като обективни 
обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2,  от ЗОП, своята принадлежност към 
международна компания и наличието на специален финансов софтуер. Назначената от 
мен Комисия по чл.34 от ЗОП не е приела,  че посоченото е от обективно естеството да 
обезпечи възможността за предлагане на по-ниска цена от средната стойност на 
предложенията на останалите участници за изпъленение на услугата. Напротив, 
посоченото следва да се разглежда като особеност, която следва да определя по-
качествено, респективно по-скъпа стойност. Комисията не е приела за обосновано, че 
изложеното е в пряка и естествена връзка с цената по начин, които да обуславя 
нейното занижаване. Същото следва да се отбележи и по отношение на представената 
разбивка на разходите. Изисканата обосновка няма за цел да показва как се разпределя 
цената по отношение на експертите, които ще участват, а защо предоставената от 
участника  услуга е на цена, която се отклонява от средната. Нито едно от 
изложените обстоятелства не отговаря на изискванията на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 
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Участникът посочва като обективно обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2, т.4 от ЗОП 

поддържане на сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008. Обстоятелството, че 
участникът е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 не представлява обстоятелство, 
свързано с икономичност при изпълнението на обществената поръчка, обосноваващи по-
ниската цена, предложена от участника. Наличието, съответно поддръжката на системи за 
управление на качеството не само не обосновава по-ниската цена на предлаганата услуга, 
а е свързана с допълнителни разходи за участника свързани с поддържане на системите 
за управление на качеството, поради което не може да бъде счетено за обективно 
обстоятелство, свързано с наличието на икономичност при изпълнението на обществената 
поръчка. 

 
 Участникът не разкрива обективни и адекватни обстоятелства обвързващи така 
образуваното крайно ценово предложение с оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени или представени каквито и да е било обстоятелства за 
позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, 
т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена ниска цена от " Ю Ейч Уай Брейн Сторм 
Консулт " ООД поради което, писмената му обосновка не се приема, тъй като същата 
отговаря на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.70, ал.3 от ЗОП. 

 
Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 

представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
 

 3.12. Оферта с вх. №26-00/292/18.07.2014г. на участник „Баланс-М" ЕООД, гр. 
София, поради следните фактически основания и съображения: 
 
 Към представената обосновка не са представени доводи, които да демонстрират 
обективните обстоятелства свързани с предложената ниска цена. Назначената от мен Комисия 
по чл.34 ЗОП не е приела изложеното в обосновката на участника относно: 
 

 По отношение на оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 
което да води до предложената ниска цена, Комисията е преценила, че посочените в 
обосновката на "Баланс М" ЕООД обстоятелства не са обективни и не обосновават 
предложената ниска цена.  Посоченото  в букви а), б) и в) по т.1 на стр.2 в обосновката не е 
свързано с обективни обстоятелства, които да обосноват оригиналност на предложеното 
решение за изпълнение на поръчката. Разписаното в букви а), б)  и в)  е твърде общо и не 
навлиза в конкретна специфика, която да разкрие наличието на оригинално решение за 
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изпълнение на одит  в рамките на проект: „Мониторинг на качеството на факторите 
на околната среда в трансграничната област Олт-Белене". По буква а) не е посочена 
какво е оригиналното решение относно: ппррееддввааррииттееллнниияя  ааннааллиизз  ннаа  ссппееццииффииккааттаа  ннаа  ввссееккии  ееддиинн  
ееттаапп; буква б) ддееффииннииррааннееттоо  ннаа  ддееййннооссттииттее и буква в)  ппллааннииррааннееттоо  ннаа  ззааддааччииттее. Посоченият 
подход не разкрива оригиналност на решението за изпълнение на обществената поръчка, 
който да е съобразен с изискванията съдържащи се в приложената към документацията 
Техническа спецификация, както и с Приложения №1 и №2 от Техническата спецификация 
на процедура за „Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във 
връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на 
околната среда в трансграничната област Олт-Белене”. 
 

По отношение на предложеното техническо решение за изпълнение на обществената 
поръчка, което да води до предложената ниска цена, назначената от мен Комисия по чл.34 
ЗОП е преценила, че посочените в обосновката на "Баланс М" ЕООД обстоятелства не са 
обективни и не могат да обосноват предложената ниска цена.  Предложените елементи в 
букви а), б)  и в) по т.2 на стр.2 от обосновката не са свързани с обективни обстоятелства, 
които да обосновават предложеното техническо решение, което да е съобразено с 
изискванията съдържащи се в приложената към документацията Техническа спецификация, 
както и с Приложения №1 и №2 от Техническата спецификация на процедура за 
„Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с 
изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната 
среда в трансграничната област Олт-Белене”. Не е представена конкретна информация 
за техническото решение относно използването на конкретни търговски марки или 
наименования от участника, както и документи за тяхното придобиване. Дейността в 
последния  абзац е разписана твърде общо без да се посочва нещо конкретно, което да е 
съотносимо с техническо решение за изпълнение на поръчката. 
 

По отношение на наличие на изключително благоприятни условия за участника за 
изпълнение на обществената поръчка, което да води до предложената ниска цена, 
назначената от мен Комисия по чл.34 от ЗОП, се е преценила, че посочените в обосновката на 
"Баланс М" ЕООД обстоятелства не са обективни и не обосновават обективно така 
предложената ниска цена. Предложените позиции (с тирета и отделни абзаци) не са свързани 
с обективни обстоятелства, които да обосновават изключително благоприятни условия за 
участника за изпълнение на дейностите в конкретната обществената поръчка с предмет 
„Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с 
изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната 
среда в трансграничната област Олт-Белене”, публикувана в Регистъра по обществени 
поръчки с уникален № в РОП 00661-2014-0015, включително и с изискванията съдържащи се 
в приложената към документацията Техническа спецификация, както и с Приложения №1 и 
№2 от Техническата спецификация на процедура за „Извършване на одит и изготвяне на 
окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на 
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качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” 
Не са представени адекватни основания, а посоченото в обосновката е общо и бланкетно и е 
известно на Комисията от документите за подбор на участника. 
 
 По отношение на аргументацията за икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка за „Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка 
с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната 
среда в трансграничната област Олт-Белене”, което да води до предлаганата ниска 
цена,  назначената от мен Комисия по чл.34 ЗОП, е преценила, че посочените в обосновката 
на "Баланс-М" ЕООД обстоятелства не са състоятелни и не обосновават предложената ниска 
цена. Предложените позиции  букви а), б), в), г), д) т.4 на стр.3 и стр.4 в обосновката (с тирета 
и отделни абзаци), не са свързани с обективни обстоятелства, по специално с изискванията 
съдържащи се в приложената към документацията Техническа спецификация, както и с 
Приложения №1 и №2 от Техническата спецификация на процедура за „Извършване на 
одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект 
„Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната 
област Олт-Белене”, които да предполагат икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка. Липсват конкретни посочвания за осъществяване на икономичност при 
извършване на одит във връзка с изпълнението на проект: „Мониторинг на качеството 
на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, съобразено 
с Техническата спецификация на поръчката, а посоченото в обосновката е общо и бланкетно 
и може да се отнася за която и да е друга поръчка с предмет одит. Участникът не е изложил 
начина, по който посочените от него обстоятелства оказват влияние при определяне 
на цената за изпълнение на одита, нито е указал взаимовръзката между посочените от 
него обстоятелства и значително по-ниската предложена от него цена за 
изпълнението на същия. Обстоятелството, че участникът е сертифициран по система за 
управлениа на качеството ISO 9001:2008 не представлява обстоятелство, свързано с 
икономичност при изпълнението на обществената поръчка, обосноваващи по-ниската цена, 
предложена от участника. Наличието, съответно поддръжката на системи за управление на 
качеството не само не обосновава по-ниската цена на предлаганата услуга, а е свързана с 
допълнителни разходи за участника свързани с поддържане на системите за управление 
на качеството, поради което не може да бъде счетено за обективно обстоятелство, свързано с 
наличието на икономичност при изпълнението на обществената поръчка. 

 
Към представената обосновка по буква Б на стр.5) "Анализ на ключовите елементи, 

формиращи цената и оказващи влияние върху показателя икономичност .... и т.н." не са 
представени доводи демонстриращи, и които успешно да свидетелстват, че са налице 
обективни обстоятелства свързани с изложеното в обосновката които да водят до 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка за „Извършване на одит и 
изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект 
„Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната 
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област Олт-Белене”. Направените разбивки и описания не са обективни, а субективни и не 
са подкрепени с доводи разкриващи обективния им характер (реалистичността им), по какъв 
точно начин ще се извърши работата ефикасно и качествено, в съответствие с изискванията 
на Възложителя посочени в документацията за участие.  
                

По отношение на буква Б) при представяне на часовете в обосновката не се посочват 
обективни  обстоятелства как са формирани посочените часове, въз основа на какъв 
документ, стандарт или вътрешни правила на участника. Предвид на това крайния брой 
планирани човеко/часове не може да се свърже с обективни обстоятелства довели до 
формирането им.  Също така участникът  по никакъв начин не е представил обективните 
обстоятелства довели до формирането на средната себестойност за един човеко/час и разходи 
за командировки, гориво и канцеларски материали. В представената обосновка участникът по 
никакъв начин не е показал различните разходи за изпълнение на поръчката и формирането 
на печалба с обективни обстоятелства, които да мотивират разписаните разходи, като приети 
вътрешни документи, правила, стандарти и норми. 

 
 В резултат на това, назначената от Комисия по чл.34 от ЗОП не е успяла да установи в 
обосновката на „Баланс- М” ЕООД адекватни доводи с характер на обективни обстоятелства 
свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено 
техническо решение, наличие на изключително благоприятни условия за участника, 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка, като не са установени и 
обстоятелства по чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП, водещи до формираната и предложена ниска цена 
от „Баланс – М” ЕООД поради което, не приемам писмената обосновка на участникя, тъй 
като същата не отговаря на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.70, ал.3 от 
ЗОП. 
 
 Правно основание за отстраняване на участника:  Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е 
представил писмена обосновка, като посочените в нея обстоятелства не са обективни и не 
отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 
 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 3-дневен срок до 
всички участници и да се публикува в профила на купувача едновременно с изпращането му 
до участниците. 

 
На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена поръчка с 

участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, в съответствие с чл.41 
ал.4 и ал.5 от ЗОП. 

 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията 

в 10-дневнен срок от датата на получаването му от участниците, съгласно чл.120  ал.5 т.4 от 
ЗОП.  






