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работата на комисията, назначена със Заповед № 401 от 23.11.2017 г. на
изпълнителния директор, изменена със Заповед № 286 от 24.7.2018 г. на заместник
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за
извършане на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на
чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 и следващи от
Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) по обществена поръчка с предмет: „Избор
на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните
местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“;
Обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Дирекцтивата за за птиците (2009/147/ЕО)
Обособена позиция № 3: „Контрол и валидиране на резултатите от извършените
анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет
на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от
Дирекцтивата за за птиците“.
На 24 юли 2018 г., от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна
среда, гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена със Заповед №
401 от 23.11.2017 г. на изпълнителния директор, изменена със Заповед № 286 от
24.7.2018 г. на заместник изпълнителния директор на ИАОС в състав:
Председател:
Красимир Аврамов – юрисконсулт в отдел“Правен“, дирекция ФПОАЧР
Членове:
Калоян Богев – външен експерт, ВЕ-813
Маргарита Димитрова – началник на отдел ЧРА, дирекция ФПОАЧР
Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“, дирекция
НСЗП, МОСВ
Теодора Лакова – главен специалист в отдел „ФСУ“, дирекция ФПОАЧР

проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани непрозрачни
опаковки по Обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“ и обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на
видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за
за птиците (2009/147/ЕО)“ на обществена поръчка с горецитирания предмет.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
На
публичното
заседание
присъстваха
следните
упълномощени
представители на участниците:
1. Светлана Папукчиева – упълномощен представител на Обединение
„ДИКОН – УБА НАТУРА“ и на Обединение „ДИКОН-ПАРТИЦИП
(Дружество по ЗЗД)
2. Аспарух Карастоянов и Стела Славчева – упълномощени представители
на „Енвеко“ С.А.
Комисията започна своята работа след получаване на представените
запечатани непрозрачни опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В указания в обявлението за изменение и допълнителна информация от
19.07.2018 г. срок (23 юли 2018 г. 17.30 ч.) са представени пет запечатани
непрозрачни опаковки от следните участници:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“:
ДЗЗД „ЕНВИМОН“, с адрес гр. София, район Триадица, п.к. 1408 , ж.к. Иван
Вазов, ул. Димитър Манов 33, офис 2, вх. № 1 от 12.6.2018 г. 15.15. ч.;
2. Търговско обединение „ДИКОН - УБА - НАТУРА“, с адрес за
кореспонденция гр. София 1505, р-н Подуяне ж.к. Суха река, бул. „Владимир
Вазов“ помещение в трафопост до бл. 208, ет. 2, вх. № 2 от 23.07.2018 г. 15.45
ч.);

1.

По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в
България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците
(2009/147/ЕО)“:
1. ДЗЗД „ЕНВИМОН“, с адрес гр. София, район Триадица, п.к. 1408 , ж.к. Иван
Вазов, ул. Димитър Манов 33, офис 2, вх. № 1 от 12.6.2018 г. 15.15. ч.;
2. Търговско обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“, с адрес за кореспонденция
гр. София 1505, р-н Подуяне ж.к. Суха река, бул. „Владимир Вазов“ помещение
в трафопост до бл. 208, ет. 2, вх. № 3 от 23.07.2018 г. 15.48 ч.);
3. ЕНВЕКО С.А., с адрес Гърция, Атина, ул. Периклеус“ № 1 вх. № 4 от
23.07.2018 г. 17.00 ч.
След прочитане на имената на участниците, подали оферти, съгласно
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията
подписаха декларации в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки, както следва:
1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от
ДЗЗД „ЕНВИМОН“ по обособена позиция 1, оповести нейното съдържание и
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията, представителя на „Дикон Уба
Натура“ и представителя на „Енвеко“ С.А. подписаха плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Техническото предложение на участника се подписа от
представителя на „Дикон Уба Натура“.
2. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от
Търговско обединение „ДИКОН - УБА - НАТУРА“ по обособена позиция 1,
оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията и
представителя на „Енвеко“ С.А. подписаха плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците
да подпишат техническото предложение на участника, но те отказаха.
3. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от
ДЗЗД „ЕНВИМОН“ по обособена позиция 2, оповести нейното съдържание и
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията, представителя на „Дикон Уба
Натура“ и представителя на „Енвеко“ С.А. подписаха плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Техническото предложение на участника се подписа от
представителя на „Енвеко“ С.А.
4. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от
Търговско обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“ по обособена позиция 2,
оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията и
представителя на „Енвеко“ С.А. подписаха плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ и техническото предложение на участника.
5. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от
ЕНВЕКО С.А. по обособена позиция 2, оповести нейното съдържание и провери за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията и представителя на Търговско обединение
„ДИКОН - УБА - НАТУРА“ подписаха плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ и техническото предложение на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Комисията
пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
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Констатирано бе следното:
По обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“:
І. Участникът Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА
НАТУРА“ (Дружество по ЗЗД), БУЛСТАТ 177072052
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване
на Обединение „ДИКОН – УБА НАТУРА“ от 14.04.2016 г. и съгласно договора се
представлява от Вержиния Петкова Димитрова. Страните в обединението са
сключили допълнително споразумение към договора на 7.12.2017 г., с което се
съгласяват, че продължават своята съвместна дейност за участие и изпълнение на
обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете
местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за
местообитанията (92/43/ЕИО)“.
Обединението се състои от:
1. „Дикон Груп” ЕООД, ЕИК 121376124;
2. Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия), FN
187010s (идентификационен номер от Търговски регистър на Австрия).
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към
личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената
поръчка и изисквания към участниците, посочени в документацията за участие в
откритата процедура, комисията констатира следното:
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: В ЕЕДОП не е декларирано липсата
на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество. Липсата на това основание за
отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания за изключване,
Специфични национални основания за изключване;
2.
Относно ЕЕДОП на „Дикон груп“ ЕООД: В ЕЕДОП не е декларирано
липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Липсата на това
основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания за
изключване, Специфични национални основания за изключване.
3. Относно ЕЕДОП на Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по
околна среда, Австрия),

Представен е ЕЕДОП за Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по
околна среда, Австрия) на английски език, подписан с електронни подписи.
Представеният ЕЕДОП на Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна
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среда, Австрия) на български език не е подписан с електронен подпис в съответствие с
разяснение № 11750-1298 от 09.05.2018 г.

С оглед обстоятелството, че Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална
Агенция по околна среда, Австрия) е чуждестранно лице и информация от публичен
регистър, на български език, не е достъпна за комисията, то не може да се направи
обоснован извод, че представеният ЕЕДОП е подписан от задължените лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът да представи
списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в която са посочени лицата, които
представляват, управляват и контролират Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална
Агенция по околна среда, Австрия), съгласно законодателството на държавата, в която
този член на обединението е установен. Декларацията следва да е подписана от лице,
което представлява дружеството.

В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални
основания за изключване.
Участникът Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА
НАТУРА“ (Дружество по ЗЗД) следва да представи:
1. За обединението: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
2. За „Дикон груп“ ЕООД: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или
допълнена информация, във връзка с гореизложените констатации;
3. За Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия): а)
нов ЕЕДОП на български език, подписан от лицата, които представляват,
управляват и контролират лицето, посочени в списъка- декларация ; б)
списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в която са посочени
лицата, които представляват, управляват и контролират Умвелтбундесамт
ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия), съгласно
законодателството на държавата, в която този член на обединението е
установен. Декларацията следва да е подписана от лице, което представлява
дружеството.
ІІ. Участникът ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД)
Консорциумът е създаден с подписан между страните Договор за учредяване
на Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) и съгласно договора се
представлява от Борис Тодоров Каракушев. Страните в обединението са сключили 2
бр. допълнителни споразумения към договора за своята съвместна дейност за
участие и изпълнение на обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на
видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“.
Обединението се състои от:
стр. 5 от 11

1. „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
2. „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
3. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
4. “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
5. ИНСТИТУТ
ЗА
БИОЛОГИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША
СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт
за биологични изследвания „Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към
личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената
поръчка и изисквания към участниците, посочени в документацията за участие в
откритата процедура, комисията констатира следното:
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: Не е посочен БУЛСТАТ на
обединението. В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални
основания за изключване;
2.
3.
4.
6.
7.

Не е представен ЕЕДОП за „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
Не е представен ЕЕДОП за „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
Не е представен ЕЕДОП за „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД
Не е представен ЕЕДОП за “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
Не е представен ЕЕДОП за ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
(ИБИСС) (Институт за биологични изследвания „Синиша Станковић“
Универзитет у Београду

Участникът Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) следва да
представи:
1.
За обединението: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
2.
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, подписан от
задължените лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2 от
ППЗОП, както следва:
• Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
• „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
• „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
• “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
• ИНСТИТУТ
ЗА
БИОЛОГИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША
СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт
за биологични изследвания „Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
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3.
За всеки участник в обединението да се представи отделна декларация
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, която съдържа всички задължени лица, според
чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Всяка декларация следва да е подписана от лице, което
представлява съответното дружество.
По обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в
България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за за птиците
(2009/147/ЕО)“:
І. Участникът ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД)
Консорциумът е създаден с подписан между страните Договор за учредяване
на Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) и съгласно договора се
представлява от Борис Тодоров Каракушев. Страните в обединението са сключили 2
бр. допълнителни споразумения към договора за своята съвместна дейност за
участие и изпълнение на обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на
видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за
за птиците (2009/147/ЕО)“:
Обединението се състои от:
1. „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
2. „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
3. „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
4. “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
5. ИНСТИТУТ
ЗА
БИОЛОГИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША
СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт
за биологични изследвания „Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: В ЕЕДОП не е посочен БУЛСТАТ
на обединението. В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални
основания за изключване.
2.
3.
4.
5.
6.

Не е представен ЕЕДОП за „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
Не е представен ЕЕДОП за „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
Не е представен ЕЕДОП за „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД
Не е представен ЕЕДОП за “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
Не е представен ЕЕДОП за ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
(ИБИСС) (Институт за биологични изследвания „Синиша Станковић“
Универзитет у Београду.
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Участникът Консорциум ЕНВИМОН (Дружество по ЗЗД) следва да
представи:
1.
За обединението: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или допълнена
информация, във връзка с гореизложените констатации;
2.
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, подписан от
задължените лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2 от
ППЗОП, както следва:
• Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД
• „ИЛОРИКИ КО” („Yloriki Co”);
• „ЕВРО ЛИНК И КО” ООД;
• “ЛЕВЕР ДИВЕЛОПМЕНТ КОНСУЛТАНТС ” АД
• ИНСТИТУТ
ЗА
БИОЛОГИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
„СИНИША
СТАНКОВИЧ“ КЪМ БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (ИБИСС) (Институт
за биологични изследвания „Синиша Станковић“ Универзитет у Београду
3. За всеки участник в обединението да се представи отделна декларация по чл.
54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, която съдържа всички задължени лица, според
чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Всяка декларация следва да е подписана от лице, което
представлява съответното дружество.
ІІ.
Търговско
Обединение
(Консорциум)
„ДИКОН-ПАРТИЦИП“
(Дружество по ЗЗД):
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване
на Обединение „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ от 21.12.2017 г. и съгласно договора се
представлява от Вержиния Петкова Димитрова.
Обединението се състои от:
1. „Дикон Груп” ЕООД, ЕИК 121376124;
2. Партицип ГмбХ
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към
личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената
поръчка и изисквания към участниците, посочени в документацията за участие в
откритата процедура, комисията констатира следното:
1.
Относно ЕЕДОП на обединението: Не е посочен БУЛСТАТ на
обединението. В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални
основания за изключване;
2.
Относно ЕЕДОП на „Дикон груп“ ЕООД: В ЕЕДОП не е декларирано
липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Липсата на това
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основание за отстраняване следва да се декларира в Раздел Г: Други основания за
изключване, Специфични национални основания за изключване.

3. Относно ЕЕДОП на Партицип ГмбХ:

Представен е ЕЕДОП за Партицип ГмбХ на английски език, подписан с
електронни подписи. Представеният ЕЕДОП на Партицип ГмбХ, на български език не
е подписан с електронен подпис в съответствие с разяснение № 11750-1298 от
09.05.2018 г.

С оглед обстоятелството, че Партицип ГмбХ е чуждестранно лице и
информация от публичен регистър, на български език, не е достъпна за комисията, то
не може да се направи обоснован извод, че представеният ЕЕДОП е подписан от
задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал.
2, т. 9 от ППЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
участникът да представи списък – декларация на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в която са
посочени лицата, които представляват, управляват и контролират Партицип ГмбХ,,
съгласно законодателството на държавата, в която този член на обединението е
установен. Декларацията следва да е подписана от лице, което представлява
дружеството.

В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се
декларира в Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални
основания за изключване.
Участникът „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ следва да представи:
1. За обединението„ДИКОН-ПАРТИЦИП“ нов ЕЕДОП, който съдържа
променена или допълнена информация, във връзка с гореизложените
констатации;
2. За „Дикон груп“ ЕООД: нов ЕЕДОП, който съдържа променена или
допълнена информация, във връзка с гореизложените констатации;
3. За „Партицип ГмбХ “ : а) нов ЕЕДОП на български език, подписан от лицата,
които представляват, управляват и контролират лицето, посочени в списъка декларация ; б) списък – декларация на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП, в
която са посочени лицата, които представляват, управляват и контролират с
Партицип ГмбХ съгласно законодателството на държавата, в която
дружеството е установено. Декларацията следва да е подписана от лице,
което представлява дружеството.
ІІІ. Участникът ЕНВЕКО СА., EL 094327985
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В ЕЕДОП не е декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество. Липсата на това основание за отстраняване следва да се декларира в
Раздел Г: Други основания за изключване, Специфични национални основания за
изключване.
Участникът е представил декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, която съдържа
списък на всички задължени лица по смисъла на чл 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. В
декларацията са посочени следните лица:
„Лица, които представляват участника са: 1. СПИРИДОН ПАПАГРИГОРИУ –
председател на Борда на директорите и Изпълнителен директор.
Лица, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: 2.
СПИРИДОН ПАПАГРИГОРИУ – председател на Борда на директорите и
Изпълнителен директор. 3. АНА ПАПАДАКИ – Член на Борда на директорите; 4.
СТИЛЯНОС АЛЕКСАНДРОС ПАПАГРИГОРИУ – Член на Борда на директорите; 5.
ГЕОРГИОС КОТЗАГЕОРГИС – Член на Борда на директорите; 6. СОТИРИОС
КАРПОДИНИС – Член на Борда на директорите;“
Представен е ЕЕДОП подписан от Спиридон Папагригориу – председател на
борда на директорите и изпълнителен директор. Подписаният електронно ЕЕДОП е в
формат pdf от който е видно, че подписите на останалите лица посочени в списъкадекларация са положени саморъчно.
Участникът ЕНВЕКО СА да представи нов електронно подписан ЕЕДОП от
лицата, съгласно чл. 40, ал.2 т.9 от ППЗОП.
Всички участници следва да имат предвид, че според чл. 41, ал. 1 ППЗОП,
когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за
някои от лицата.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани
с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Навсякъде в настоящия протокол, където се изисква представяне на нов
ЕЕДОП се има предвид еЕЕДОП в електронен вид, подписани с електронен
подпис от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 40 ППЗОП. Документите следва да са представени при
условията на документацията за участие, разясненията към документацията за
участие и придружени с опис на представените документи.
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Предвид направените констатации комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Участниците в процедурата да бъдат уведомени, като им бъде изпратен
настоящия протокол.
ІІ. Документите, изискани от участниците да се представят в запечатан,
непрозрачен плик в срок от 5 (пет) работни дни, в рамките на работното време –
от 9.00 – 17.30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, с адрес
гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136. Върху плика се посочва: участник,
адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименование на
поръчката и надпис: „Допълнителни документи по обособена позиция
…………………..“.
ІІІ. Срокът за представяте на документите по предходната точка е 5 (пет)
работни дни, считано от датата на получаване на протокола.
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 9.08.2018 г. в един
оригинален екземпляр.
Комисия, назначена със Заповед № 401 от 23.11.2017 г. на изпълнителния
директор, изменена със Заповед № 286 от 24.7.2018 г. на заместник
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда
(ИАОС):
чл. 2 ЗЗЛД
с чл. 2 ЗЗЛД
с чл. 2 ЗЗЛД
с чл. 2 ЗЗЛД
с чл. 2 ЗЗЛД

1. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с
(Красимир Аврамов)
2. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка
(Калоян Богев)
3. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка
(Маргарита Димитрова)
4. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка
(Валери Георгиев)
5. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка
(Теодора Лакова)
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