Утвърждавам,
/п/
БИСЕР НИКОЛОВ
Областен управител на област Кърджали
дата: 19.08.2013 г.

ПРОТОКОЛ
От заседание на комисия за разглеждане на постъпилите оферти за възлагане
на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Провеждане на
обучения” по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна
администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно договор № ЦА12-2218/03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК, назначена със Заповед № РД-09-179/12.08.2013.год.
на Областния управител на Област Кърджали
От 13.08.2013 год.- 16.08.2013, в гр.Кърджали, в зала № 202 в Областна
администрация Кърджали работи Комисията, назначена със Заповед № РД-09178/12.08.2013.год. на Областния управител на Област Кърджали, в състав:
Председател: Даниела Петрова – Директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация Кърджали и координатор в Екипа за управление на проект
"Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали
чрез обучение в страната” /ЕУП/.
Членове:
Петя Стефанова – Главен експерт „Човешки ресурси” в Областна
администрация Кърджали и счетоводител в ЕУП;
Миглена Ралева- Главен счетоводител в Областна администрация Кърджали;
Васил Радев – старши юрисконсулт в Областна администрация Кърджали:
Гергана Илчева – юрисконсулт в Областна администрация Кърджали.
Поради неявяването на следните членове на комисията: Галина РизоваРъководител в ЕУП и Диана Маринкева- управител на „Приватсистем” ООД
гр.София, ЕИК 121406708, седалище и адрес на управление: гр.София 1504, район
„Слатина”, ул. „Анри Барбюс” № 36, вх. А, ет. 3, ап.8, член на комисията по силата на
договор № РД- ВУ-108/ 04.06.2013 год. сключен между представляваното от Диана
Маринкева дружество Приватсистем” ООД гр.София и Областна администрация
Кърджали, в работата на комисията взеха участие резервните членове: Васил Радев –
старши юрисконсулт в Областна администрация Кърджали и Гергана Илчева –
юрисконсулт в Областна администрация Кърджали.
Заседанието се откри в 14.00 часа на 13.08.2013 год. и продължи до 17.30 часа
на 16.08.2013 год. в работно време.
Настоящата Комисия се събра, за да разгледа и оцени постъпилите оферти по
публична покана за избор на изпълнител за: “ Провеждане на обучения” по проект:
„Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали
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чрез обучение в страната”, съгласно договор № ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.;
Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация” по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК.
Максималната стойност на настоящата обществена поръчка е 34 016 лв. /тридесет и
четири хиляди и шестнадесет лева/ без ДДС /
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта".

Комисията установи, че в определения в Публичната покана срок са
предоставени 5 броя оферти в запечатани, непрозрачни пликове, с отразени върху тях
от служителя в деловодството на Областна администрация Кърджали входящ номер,
дата и час на постъпването.
Всички от членове на Комисията попълни декларация по чл.35, ал.1 от ЗОП.
Комисията
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ реда за разглеждане на офертите да бъде поредността на
постъпването им.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с оферти по реда на
постъпването им:
Плик № 1 – с подател „Младенов консултинг” ЕООД гр.Златоград,
ул.”Беловидово” № 33, представлявано от управителя Албена Любомирова
Младенова, вх.№ РД-07-1780-1 от 08.08.2013 – 10.36 часа.
В плика се намериха:
1.
Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
24 800 (словом: двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС
29 760 (словом: двадесет и девет хиляди седемстотин и шейсет) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:
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12 400
12 400

24 800

Срок за изпълнение на поръчката- 6 дни, считано от датата на подписване на
Договора.
Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни, считано от крайната дата за
получаване на настоящата оферта
2.

Копие от документа за регистрация;

3.
Декларация за запознаване с обстоятелствата,
документацията на обществената поръчка – Образец №2;

условията

и

4.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец №3.1;
5.
Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 3.2;
6.

Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 4;

7.

Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2012 г.;

8.
Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с
предмета на поръчката - Образец № 6;
От доказателствата е видно, че участникът НЕ ОТГОВАРЯ на
Минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За
да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови
години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди
лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от
подобни на предмета на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 50
000.00 лв. (петдесет хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума
във валута.
Участникът декларира оборот за 2013 година, което е извън образеца.
Участникът представя оборотна ведомост за 2013 година
9.
Списък на организирани и проведени обучения – Образец № 7; Към
списъка са приложение референция- 1 бр. , договор- 4 бр.
От доказателствата е видно, че организирал и провел обучения на възрастни
(лица над 18 г. възраст) – най- малко 3 (три), през последните 3 (три) години, считано
от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка. Видно е също така, че
участникът е организирал и провел обучения на не по-малко от 100 обучени лица, но не
е ВИДНО да са им издадени сертификати за успешно преминато обучение.
Участникът не е приложил референции за всяко описано обучение.

3

10.
Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при
изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8)
11.
Автобиографии на ключови експерти – Образец № 9 ведно с документи,
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит;
12.
Документи доказващи образованието, професионалната квалификация и
опит на неключовите експерти във връзка с изикването да имат специалност по някое
от следните професионални направления: педагогика, психология, теория и управление
на образованието, обществени, хуманитарни, техническо и/или икономическо
образование или еквивалентно – степен магистър; и да имат най-малко (3) години
опит по специалността;
13.
Декларации за разположение на ключови експерти - Образец № 10.
Декларацията на Красимир Захариев Младенов не е подпечатана от участника.
Декларацията на Пламен Маринов Чингаров не е подписана от лицето и подпечатана от
участника
14.
Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец № 11 –
2 броя- без печат на участника
15.
Техническо предложение - Образец № 12. ведно с програми за двете
обучения
16. Проект на договор- подписна от участника.
Плик № 2 – с подател ЦПО към Фондация „Разпространение на знание и
социални дейности – Авицена” – гр.Смолян, бул.”България” 31, офис 2,
представлявано от управителя Йорданка Анастасова Андреева, вх.№ РД-09-172-1
от 12.08.2013 – 10.13 часа.
В плика се намериха:
1. Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
28 572 (словом: двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и два) лева без
ДДС
……… (словом: …………………………………………..) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
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Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

14286.00

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

14286.00

28572.00

Срок за изпълнение на поръчката- 1 месец, считано от датата на подписване на
Договора.
Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от крайната дата за
получаване на настоящата оферта
2.

Копие от документа за регистрация;

3.
Декларация за запознаване с обстоятелствата, условията и документацията
на обществената поръчка – Образец №2;
4.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец №3.1;
5.
Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 3.2;
6.

Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 4;

7.

Годишни финансови отчети за 2011 г. и 2012 г.;

8.
Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с
предмета на поръчката - Образец № 6;
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 50 000.00 лв. (петдесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
9.
Списък на организирани и проведени обучения
списъка са приложени референции – 3 броя ,

– Образец № 7; Към

От доказателствата е видно, че организирал и провел обучения на възрастни
(лица над 18 г. възраст) – най- малко 3 (три), през последните 3 (три) години, считано
от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка. Видно е също така, че
участникът е организирал и провел обучения на не по-малко от 100 обучени лица, но не
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е ВИДНО да са им издадени сертификати за успешно преминато обучение. Не са
представени референции за всички изброени изпълнени договори.
10. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при
изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8)- НЕ Е ПРИЛОЖЕН
11. Автобиографии на ключови експерти – Образец № 9 ведно с документи,
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит;- 6 броя
12.

Декларации за разположение на ключови експерти - Образец № 10. – 6

броя.
13. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец № 11
14. Техническо предложение - Образец № 12. ведно с методология за
провеждане на обученията.
Плик № 3 – с подател „Евробул тренинг” ООД– гр.София, ул”Христо
Белчев”, № 8, представлявано от управителя Стефан Николов Абаджиев, вх.№
РД-09-172-2 от 12.08.2013 – 10.27 часа.
В плика се намериха три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”,
Плик № 2 „Техническо предложение” и Плик № 3 „Ценово предложение” със следното
съдържание:
1. Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
28 340.00 (словом: двадесет и осем хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС
34 008.00 (словом: тридесет и четири хиляди и осем) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност

1.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/

(лв. без ДДС)

2.

Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

14170.00
14170.00

28340.00

Срок за изпълнение на поръчката- 1 месец, считано от датата на подписване на
Договора.
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Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от крайната дата за
получаване на настоящата оферта
2 . Копие от документа за регистрация;
3.
Декларация за запознаване с обстоятелствата, условията и документацията
на обществената поръчка – Образец №2;
4.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец №3.1;
5.
Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 3.2;
6.
Декларация за използване / неизползване на подизпълнители - Образец №
4; - НЕ Е ПРИЛОЖЕНА
7.
Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с
предмета на поръчката - Образец № 6;
Годишни финансови отчети за 2010, 2011 г. и 2012 г.;
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 50 000.00 лв. (петдесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
9.
Списък на организирани и проведени обучения
списъка са приложени референции – 6 броя ,

– Образец № 7; Към

От доказателствата е видно, че организирал и провел обучения на възрастни
(лица над 18 г. възраст) – най- малко 3 (три), през последните 3 (три) години, считано
от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка. Видно е също така, че
участникът е организирал и провел обучения на не по-малко от 100 обучени лица, но не
е ВИДНО да са им издадени сертификати за успешно преминато обучение. Не са
представени референции за всички изброени изпълнени договори.
10. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при
изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8)
11. Автобиографии на ключови експерти – Образец № 9 ведно с документи,
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит;- 4 броя
12.

Автобиографии на ключови експерти – Образец № 9- 3 броя
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13.

Декларации за разположение на ключови експерти - Образец № 10. – 7

броя.
14. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец № 11
15. Техническо предложение - Образец № 12. ведно с методология за провеждане на
обученията.
16. Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.
Плик № 4 - с подател „Адженда тренинг солюшънс” ООД– гр.София,
ул.”Братя Чакрин” № 16, представлявано от управителя Светлин Иванов, вх.№
РД-09-172-3 от 12.08.2013 – 15:14 часа.
В плика се намериха:
1. Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
29 500 (словом: двадесет и девет хиляди и петстотин) лева без ДДС
35 400 (словом: тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева с ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

14 293.00
14 207.00

29 500.00

Срок за изпълнение на поръчката- 2 месец, считано от датата на подписване на
Договора.
Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от крайната дата за
получаване на настоящата оферта
2. Копие от документи за регистрация;
3. Декларация за запознаване с обстоятелствата, условията и документацията на
обществената поръчка – Образец №2;
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец №3.1;
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5. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от
ЗОП- Образец № 3.2;
6. Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 4;
7. Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с
предмета на поръчката - Образец № 6;
8. Справка декларация относно финансово-техническия капацитет
9. Годишни финансови отчети за 2010, 2011 г. и 2012 г.;
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат
до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва
да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди лева), без ДДС или
равностойност на посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета
на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 50 000.00 лв. (петдесет
хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
10. Списък на организирани и проведени обучения – Образец № 7; Към списъка
са приложени референции – 18 броя ,
От доказателствата е видно, че организирал и провел обучения на възрастни
(лица над 18 г. възраст) – най- малко 3 (три), през последните 3 (три) години, считано
от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка. Видно е също така, че
участникът е организирал и провел обучения на не по-малко от 100 обучени лица. Не
са представени референции за всички изброени изпълнени договори.
11. Справка-декларация относно обучителни проекти- реализирани от участника
12. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при
изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8)
13. Справка-декларация на кандидата
14.
Автобиографии на ключови експерти – Образец № 9 – 2 бр..
Представени са документи, удостоверяващи образованието, професионалната
квалификация и опит само за един от ключовите експерти. За втория ключов
експерт е представена само диплома без доказателства за професионалната
квалификация и опит.
15. Декларации за разположение на ключови експерти - Образец № 10. – 2 броя.
16.
Автобиографии на неключовите експерти ведно с
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит

документи,
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17.
Техническо предложение - Образец № 12. ведно с предложение за
изпълнение към поръчката на възложителя, съгласно публичната покана и техническата
спецификация
18. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец № 11
19. Проект на договор
Плик № 5 – с подател Фондация за социални инвестиции и ресурси –
гр.София, жк.”Враждебна” ул.”8-ма” № 40, представлявано от управителя
Борислав Стефанов Бойчев, вх.№ РД-09-172-4 от 12.08.2013 – 15:54 часа.
В плика се намериха:
1.
Оферта - Образец №1, със следното съдържание:
За изпълнение на дейностите по обществената поръчка е предложена следната
обща офертна цена:
33 280 (словом: тридесет и три хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС
39 936 (словом: тридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет и шест) лева с
ДДС
Общата офертна цена е формирана на базата на единичните стойности за
извършване на всяка отделна дейност, а именно:
№

Дейност

Стойност
(лв. без ДДС)

1.
2.

Обучение в ключови компетенции - екипна
ефективност/изнесено обучение/
Обучение за работа с малцинствени групи и
хора в неравностойно положение/изнесено
обучение/
ОБЩО:

16 380.00
16 380.00

33 280.00

Срок за изпълнение на поръчката- 2 месеца, считано от датата на подписване на
Договора.
Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни, считано от крайната дата за
получаване на настоящата оферта
2. Удостоверение за актуално състояние;
3. Декларация за запознаване с обстоятелствата, условията и документацията на
обществената поръчка – Образец №2;
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от
ЗОП – Образец №3.1;
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5.Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОПОбразец № 3.2;
6.Декларация за неизползване на подизпълнители - Образец № 4; НЕ Е
ПРИЛОЖЕНА
7. Годишни финансови отчети за 2010, 2011 г. и 2012 г.;
8. Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с
предмета на поръчката - Образец № 6;
От доказателствата е видно, че участникът ОТГОВАРЯ на Минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно: За да бъде допуснат до
разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: е
реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.)
или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,
не по-малко от 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди лева), без ДДС или равностойност на
посочената сума във валута, от тях оборот от подобни на предмета на настоящата
поръчка услуги, в размер на не по-малко от 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева), без
ДДС или равностойност на посочената сума във валута.
9. Списък на организирани и проведени обучения – Образец № 7; Към списъка
са приложени референции – 5 броя ,
От доказателствата е видно, че организирал и провел обучения на възрастни
(лица над 18 г. възраст) – най- малко 3 (три), през последните 3 (три) години, считано
от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка. Видно е също така, че
участникът е организирал и провел обучения на не по-малко от 100 обучени лица. Не
са представени референции за всички изброени изпълнени договори.
10. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при
изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8)
11. Автобиографии на ключови експерти – Образец № 9 ведно с документи,
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит;- 6 броя
12.Декларации за разположение на ключови експерти - Образец № 10. – 2 броя.
13.Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец № 11
14.Техническо предложение - Образец № 12. ведно с методика на обучението.
15.Проект на договор
След разглеждане и проверка на получените 5 (пет) бр. оферти, Комисията
констатира, че всички подадени оферти не отговарят в пълна степен на изискванията на
възложителя поради изложените по-горе бележки към представените документи.
Поради изложеното по-горе, Комисията
11

РЕШИ:
ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по разглеждане и оценяване на
оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с
предмет: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на
служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната”, съгласно
договор № ЦА12-22-18/ 03.06.2013 год.; Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките
ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08 по ОПАК:
1. „Младенов консултинг” ЕООД гр.Златоград, ул.”Беловидово” № 33,
представлявано от управителя Албена Любомирова Младенова, вх.№ РД-07-1780-1 от
08.08.2013 – 10.36 часа
2. ЦПО към Фондация „Разпространение на знание и социални дейности –
Авицена” – гр.Смолян, бул.”България” 31, офис 2, представлявано от управителя
Йорданка Анастасова Андреева, вх.№ РД-09-172-1 от 12.08.2013 – 10.13 часа.
3. „Евробул тренинг” ООД– гр.София, ул”Христо Белчев”, № 8,
представлявано от управителя Стефан Николов Абаджиев, вх.№ РД-09-172-2 от
12.08.2013 – 10.27 часа.
4. „Адженда тренинг солюшънс” ООД– гр.София, ул.”Братя Чакрин” № 16,
представлявано от управителя Светлин Иванов, вх.№ РД-09-172-3 от 12.08.2013 – 15:14
часа.
5. Фондация за социални инвестиции и ресурси – гр.София, жк.”Враждебна”
ул.”8-ма” № 40, представлявано от управителя Борислав Стефанов Бойчев, вх.№ РД-09172-4 от 12.08.2013 – 15:54 часа.

Настоящият протокол, ведно с цялата документация да се представи на
Областния управител на област Кърджали за утвърждаване, съгласно чл.101г ал.2 ЗОП.
Заседанието на комисията се закри в 17.30 на 16.08.2013 часа.
Протоколът се състави на 16.08.2013г. в два еднообразни екземпляра.
Председател:……………/п/………………
/Даниела Петрова/
Членове:

1…………/п/……………
/Петя Стефанова/

2……………/п/………………
/Миглена Ралева/

3…………/п/……………
/Васил Радев/

4. …………./п/………………
/Гергана Илчева/

Изготвил протокола: Даниела Петрова
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/п/

