
  

 
 РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ  

 Министерство на здравеопазването 
 Регионална  здравна  инспекция – Хасково 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

Д-р Соня Димитрова 

Директор Регионална Здравна Инспекция- Хасково 

Дата: 14.09.2018 

 

 

П Р О Т О К О Л   

От дейността на оценители, назначени с Заповед № П- 03- 12/ 07.09.2018 г., 

за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет „ПРОУЧВАНЕ, 

ДОКЛАДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА 

ПРОМОЦИЯТА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“ по проект № 

B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места 

/HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014- 2020. 

 

 

Днес, 10.09.2018 г. в 11:00 ч. в сградата на Регионална Здравна Инспекция- 

Хасково, надодяща се в гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ 2, ет. 2 се проведе 

заседание на Комисията, назначена със Заповед № П-03-12/ 07.09.2018 г. на Директора 

на РЗИ- Хасково за оценка на получените оферти и класиране на участниците в 

обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава 

двадесет и шеста от ЗОП (събиране на оферти с обява) с предмет: „Проучване, 

докладване и разработване на политики в областта на промоцията и превенцията на 

общественото здраве”, открита с Обява Peг. № П-03-11/ 15.08.2018 г. и кратка 

информация за поръчката с ID 9079683, публикувана на портала на Агенцията за 

обществени поръчки, и удължена при условията на чл.188, ал.2 ЗОП, чрез публикувано 

съобщение на Възложителя на профила на купувача Peг. № П-03-11/28.08.2018 г. и 

информация в АОП под № ID 9080165. 

 

Присъстваха следните членове на комисията: 

 

Председател: 

Делчо Николаев Пехливанов- Ръководител на проект № B2.9a.09 «Политики за 

осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY 

MUNICIPALITY/» 

 

Членове: 

Теодора Христозова Иванова- Бинчева- Директор Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване” на РЗИ- Хасково 
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Илиян Цветанов Янкулов- юрисконсулт на Регионална здравна инспекция- Хасково 

 

Преди началото на заседанието председателят на комисията получи от служител на 

деловодството постъпилите оферти, заедно с копие от Входящ регистър за получените 

оферти за обществена поръчка с горепосочения предмет и приемо-предавателен 

протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

На публичната част от заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.  

 

Председателят на комисията откри публичното заседание, като обяви заповедта за 

назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, съгласно който в 

срока за получаване на оферти, посочен в Обява Peг. № П-03-11/ 15.08.2018 г. и 

променен с Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 

оферти със съобщение Peг. № П-03-11/28.08.2018  г. - до 16:00 ч. на 31.08.2018 г., е 

постъпила 1 (една) оферта в деловодството на Регионална здравна инспекция- Хасково, 

а именно: 

 

1. Оферта № П-03-11 от дата  27.08.2018 г. – 15:30 ч., подадена от „БЪЛГАРСКА 

ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД, адрес: гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, 

Бизнес инкубатор, тел.: 0361 64401, 0886901112, факс: 036164402, ел. адрес: 

office@bfgroup.eu, лице за контакт: Даниел Точев Делчев- Управител 

 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103. ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП и пристъпиха към отварянето на офертите. 

 

I. Отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците. 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 97. ал. 3 oт ППЗОП, комисията пристъпи към 

отваряне на офертата и оповестяване на ценовото предложение на участника. 

 

1. Участникът „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД е представил оферта с Peг. 

П-03-11 от дата  27.08.2018 г. – 15:30 ч. Офертата е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която са посочени: предмет на поръчката, наименование 

на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен 

адрес, входящ номер, дата и час на постъпване в деловодството на РЗИ- Хасково.  

 

Ценовото предложение е представено съгласно Приложение № 4 и съдържа следните 

стойности за изпълнение на услугата: 

 Обща цена изпълнение предмета на поръчката: 35 482 лв. (тридесет и пет хиляди 

четиристотин осемдесет и два лева) без ДДС, формирана както следва: 

- Ключова дейност 1: Идентифициране на социално-икономическите 

характеристики на населението, заболеваемост, обхват на здравните услуги в 

mailto:office@bfgroup.eu
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района на общините Момчилград и Крумовград, разработен по единна 

методология-  9 697,00 лева без ДДС; 

- Ключова дейност 2: Изготвяне на синтезиран доклад от проведеното проучване 

на социалноикономическите характеристики на населението, заболеваемост, 

обхват на здравните услуги в района на общините Момчилград и Крумовград – 6 

497,00 лева без ДДС; 

- Ключвова дейност 3: Изготвяне на протоколи от проведени проучвания на най- 

честно срещаните болести в региона на общините Момчилград и Крумовград – 

3 997,00 лева без ДДС; 

- Ключова дейност 4: Изготвяне на трансграничен превантивен план за здравни 

политики за пилотно тестване- 3 997,00 лева без ДДС; 

- Ключова дейност 5: Проучване (оценка) на превантивни план за здравни 

политики към резултатите от пилотните дейности- 4 797,00 лева без ДДС; 

- Ключова дейност 6: Изготвяне на бизнес план за организиране и създаване на 

инструмент за превенция и първична здравна помощ-6 497,00 лева без ДДС. 

 

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на 

участника. 

 

След извършване на описаните действия, приключи публичната част от заседанието в 

12:00 часа. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

офертата и проверка на съответствието й с изискванията на Възложителя, посочени в 

обявата и Техническите спецификации в непроменен състав същият ден от 13:00 часа. 

 

II. Разглеждане на офертите за съответствие относно личното състояние на 

участниците и критериите за подбор. 

 

При разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор на участника „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД, подал оферта П-03-

11 от дата  27.08.2018 г. – 15:30 ч., комисията установи следното: 

 

Участникът „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД е представил всички 

необходими документи относно личното състояние на участниците и критериите за 

подбор в обхват на съдържание, в съответствие на Възложителя, посочени в Обява, 

публикувана и достъпна на следния адрес: http://www.rzi-haskovo.org/?p=6091.  

Участникът е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата по Образец № 1, 

подписан от представляващия участника; 

2.  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) по образец № 2- 1 брой. Участникът (икономически оператор) участва 

самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и 

подизпълнители. Участникът е декларирал в част III, раздел Г в ЕЕДОП –

липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

http://www.rzi-haskovo.org/?p=6091
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) и всички други основания за изключване.  

3. Техническо предложение по образец № 3  

4. Автобиография на експерт № 1 с посочена професионална компетентност, 

съгласно Приложение № 3А, в която са посочени образованието, специалност, 

професионален опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за 

разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и доказателства, 

които да доказват професионалната компетентност на експерта в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  

5. Автобиография на експерт № 2 с посочена професионална компетентност, 

съгласно Приложение № 3А, в която са посочени образованието, специалност, 

професионален опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за 

разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и доказателства, 

които да доказват професионалната компетентност на експерта в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

6. Автобиография на експерт № 3 с посочена професионална компетентност, 

съгласно Приложение № 3А, в която са посочени образованието, специалност, 

професионален опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за 

разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и доказателства, 

които да доказват професионалната компетентност на експерта в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

7. Автобиография на експерт № 4 с посочена професионална компетентност, 

съгласно Приложение № 3А, в която са посочени образованието, специалност, 

професионален опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за 

разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и доказателства, 

които да доказват професионалната компетентност на експерта в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

8. Автобиография на експерт № 5 с посочена професионална компетентност, 

съгласно Приложение № 3А, в която са посочени образованието, специалност, 

професионален опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за 

разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и доказателства, 

които да доказват професионалната компетентност на експерта в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

9. Ценовото предложение по образец №  4.  

10. Декларация, в която е посочена информация за внедрена и поддържана система 

за управление на качеството на преводаческите услуги, съгласно EN ISO 

17100:2015 и внедрена и поддържана система за управление на качеството EN 

ISO 9001:2015 

11. Сертификат за внедрена и поддържана система за управление на качеството на 

преводаческите услуги, съгласно EN ISO 17100:2015 

12. Сертификат за внедрена и поддържана система за управление на качеството, 

съгласно EN ISO 9001:2015 

13. Удостоверения за добро изпълнение на сходни дейности (2 броя), Констативен 

протокол (1 брой), Приемо- предавателен протокол (1 брой) и Договори за 

изпълнение на сходини дейности (2 броя). 

 



  

 
 РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ  

 Министерство на здравеопазването 
 Регионална  здравна  инспекция – Хасково 

 

 

При направена проверка в Търговския регистър се установи, че участникът 

„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД е търговско дружество, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200067887, и е 

представлявано заедно и поотделно от ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ и МАРИАНА 

ЯНЕВА ДИМОВА в качеството им на управители. 

 

След запознаване със съдържанието на представените документи и информацията, 

съдържаща се в публични регистри, комисията не установи липса, непълнота и 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

участниците.  

 

С оглед на изложеното, комисията ще разгледа техническото предложения на 

участника: 

 

III. Разглеждане на офертата за проверка на съответствието й с предварително 

обявените условия. 

Участникът „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД с Peг. П-03-11 от дата  

27.08.2018 г. – 15:30 ч. е представил Техническо предложение по приложените образци 

към документацията за участие в настоящата обществена поръчка, подписано и 

подпечатано от участника.  

Предложеният срок за изпълнение е 14 месеца от датата на подписване на договора за 

изпълнение, но не по- късно от 15.10.2019 год., разпределени в шест логически 

свързани и последователни етапа, както следва:  

- Идентифициране на социално-икономическите характеристики на населението, 

заболеваемост, обхват на здравните услуги в района на общините Момчилград и 

Крумовград, разработен по единна методология- 15 (петнадесет) календарни дни, 

считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до 

Изпълнителя. 

- Изготвяне на синтезиран доклад от проведеното проучване на 

социалноикономическите характеристики на населението, заболеваемост, обхват на 

здравните услуги в района на общините Момчилград и Крумовград- 15 (петнадесет) 

календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от 

Възложителя до Изпълнителя.. 

- Изготвяне на протоколи от проведени проучвания на най- честно срещаните 

болести в региона на общините Момчилград и Крумовград- 15 (петнадесет)  

календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от 

Възложителя до Изпълнителя. 

- Изготвяне на трансграничен превантивен план за здравни политики за пилотно 

тестване- 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на 

Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя.. 

- Проучване (оценка) на превантивни план за здравни политики към резултатите 

от пилотните дейности- 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на 

получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя.. 

- Изготвяне на бизнес план за организиране и създаване на инструмент за 

превенция и първична здравна помощ- 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя. 
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След запознаване с Техническото предложение на участника БЪЛГАРСКА 

ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД с Peг. П-03-11 от дата  27.08.2018 г. – 15:30 ч., комисията 

направи следните изводи: Участникът предвижда да изпълни предмета на възлаганата 

обществена поръчка в пълен обем. Техническото предложение на участника има 

изискуемото от възложителя съдържание и съответства на изискванията на 

възложителя, в това число и в Техническата спецификация, поради което офертата на 

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД с Peг. П-03-11 от дата  27.08.2018 г. – 15:30 

ч., следва да бъде допусната до оценка на техническото предложение и разглеждане и 

оценка на ценовото предложение. 

 

IV. Оценяване на офертите на допуснатите кандидати: 

Пристъпи се към оценяване по същество на офертата на допуснатия кандидат в 

съответствие с предварително избрания критерий – икономически най – изгодна оферта 

„оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП посочен 

в Поканата. 

 

При оценяването на офертата на с Peг. П-03-11 от дата  27.08.2018 г. – 15:30 ч. се 

приложиха показателите и методиката за определяне на оценката по всеки показател и 

за определяне на комплексната оценка, посочени в  Поканата. 

 

Получени оценки от кандидата по всеки показател: 

Показател 1 „Предложен срок за изпълнение на поръчката“- – П1= 

К1+К2+К3+К4+К5+К6  

 

Максималният брой точки, който може да получи участник е 30, като:  

К1/2/3/4/5/6= Смин 1/2/3/4/5/6   х 5 

                        С у-к 1/2/3/4/5/6, 

където: 

К1 – брой точки получени при оценка на срока за изпъление по ключова дейност 1 

К2 – брой точки получени при оценка на срока за изпъление по ключова дейност 2 

К3 – брой точки получени при оценка на срока за изпъление по ключова дейност 3 

К4 – брой точки получени при оценка на срока за изпъление по ключова дейност 4  

К5 – брой точки получени при оценка на срока за изпъление по ключова дейност 5 

К6 - брой точки получени при оценка на срока за изпъление по ключова дейност 6,  

 

Смин1/2/3/4/5/6 е най- ниският предложен срок, в календарни дни, за изпълнение на 

конкретната ключова дейност, Су-к1/2/3/4/5/6 е предложени от оценявани участник 

срок, в календарни дни, за изпълнение на конкретната ключова дейност. 

 
Участник Предложен 

срок за 

изпълнение 

К1 

Предложен 

срок за 

изпълнение 

К2 

Предложен 

срок за 

изпълнение 

К3 

Предложен 

срок за 

изпълнение 

К4 

Предложен 

срок за 

изпълнение 

К5 

Предложен 

срок за 

изпълнение 

К6 

Оценка 

Показател  

1 

„Предложен 

срок за 

изпълнение 

на 

поръчката“ 

„Българска 15 15 15 15 15 15 30 
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финансова 

група“ ООД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, 

допуснати до разглеждане и оценка на ценовите предложения и установи, че същите са 

изготвени и представени съобразно приложения в документацията образец 

(Приложение № 4) и предложената от участника цена за изпълнение предмета на 

поръчката не превишава обявената прогнозна стойност за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка. 

 

Комисията извърши подробна проверка на ценовото предложение на участника 

„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД с Peг. П-03-11 от дата  27.08.2018 г. – 

15:30 ч.  и установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя. 

 

Не са налице основания за прилагане на чл. 72 от Закона за обществени поръчки. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по Показател 

2 „Ценова оценка“ - ЦО  
 

Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в 

комплексната оценка, е 40 точки.  

 

Оценката на предложената цена (ЦО) на участника се изчислява по следната формула:  

П2=         Ц min  х 40 

                     Ц 

където: 

Цmin - минималната цена от всички предложения, в лева без ДДС;  

Ц - цената на оценяваното предложение, в лева без ДДС. 

 

Участник Предложена цена за  

изпълнение на 

поръчката  

/лева без вкл. ДДС/  

Оценка Показател  2 

„Ценова оценка“ 

„Българска финансова 

група“ ООД 

 

35 482,00 40 

 

„Комплексна оценка” (КО) се изчислява по следната формула: КО  = П1 + П2, при 

което  „Българска финансова група“ ООД получи комплексна оценка от 70 броя 

точки. 

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя да определи  

за изпълнител и сключи договор с участника „Българска финансова група“ ООД 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200067887, и 

представлявано заедно и поотделно от ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ и МАРИАНА 

ЯНЕВА ДИМОВА в качеството им на управители. 
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С така извършените действия, протоколирани в Протокол № 1, Комисията изпълни 

възложените й със Заповед № П- 03- 12/ 07.09.2018 г. на Директора на РЗИ- Хасково, 

задачи. 

Комисията приключи своята работа на 11.09.2018 г. в 12:30 часа. 

Съгласно изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията представи протоколите 

на Възложителя за утвърждаване на 11.09.2018 год. 

 

Приложение: 

1. Декларации за безпристрастност и поверителност. 

 

Оценители 

1. /п/ 

2. /п/ 

3. /п/ 

 

                                 Бенефициент:___________________  

      (Соня Димитрова) 

 

     

                              11/09//2018 г. 

                                                               (дата на приемане на протокола) 

                                  

 

 

 

/данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД/ 


