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ПРОТОКОЛ 
№ 1 

от 

работата на комисията, назначена със Заповед №506/23.11.2018 г. на 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: “Мониторинг и оценка 
на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната 
система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)” , 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 01.11.2018 г. под № 00740-2018-
0012. 

На 23 ноември 2018 г., от 14:00 часа в сградата на ИАОС,  гр. София 1618, бул. 
"Цар Борис III" № 136 комисия, в състав: 

 
Комисия в състав: 
Председател: 
1. Красимир Аврамов – юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция 

„Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“ 
(ФПОАЧР), ИАОС. 

Членове: 
2. Калоян Богев – външен експерт, ВЕ-813; 
3. Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“, 

дирекция НСЗП, МОСВ. 
 

проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани непрозрачни 
опаковки по обществена поръчка с предмет: “Мониторинг и оценка на висши 
растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за 
мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)” 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

На публичното заседание присъстваха следните представляващите 
участниците: 

 
1. Доц. Д-р Анна Ганева – директор на Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания при БАН; 
2. Йордан Папазов - представляващ консорциума „БИО МОНИТОРИНГ-

БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД. 
 

Комисията започна своята работа след получаване на представените 
запечатани непрозрачни опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В указания срок са представени два запечатани непрозрачни опаковки от 
следните участници: 
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1. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с вх. № 
01/22.11.2018 г. от 10:05 ч. и адрес п. к. 1113, гр. София, ул. Майор Юрий 
Гагарин №2 

2. „БИО МОНИТОРИНГ-БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД с вх. №02/22.11.2018 г. от 14:33 
ч. и адрес  бул. Черни Връх №41, п. к. 1407, вх. Е, ет.1, ап.70 

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.  

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки, както следва: 

1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, оповести 
нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията и представителя на ДЗЗД 
„БИО МОНИТОРИНГ-БЪЛГАРИЯ” подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, след което комисията подписа техническото предложение. 

 
2. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от 

„БИО МОНИТОРИНГ-БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД, оповести нейното съдържание и 
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Членовете на комисията и представителя на Институт по биоразнообразие 
и екосистемни изследвания при БАН подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, след което комисията подписа техническото предложение. 

 
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.  

Констатирано бе следното: 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, с І. 
БУЛСТАТ:  175905652; 

Комисията извърши справка в Регистър БУЛСТАТ като установи, че участникът 
се представлява от Анна Ганева като директор на Институт по биоразнообразие и 

При извършения подробен преглед на екосистемни изследвания при БАН. 
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 процедурата, комисията не 
установи непълноти, несъответствия на информацията и несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 
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„БИО МОНИТОРИНГ-БЪЛГАРИЯ” ДЗЗДII.  
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване 

на Обединение от 2018 г. и съгласно „БИО МОНИТОРИНГ-БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД 
договора се представлява от Йордан Папазов.  

Обединението се състои от: 
1. СНЦ Балкански научно-образователен център по Еколоия и опазване на 

околната среда ( БНОЦЕООС), БУЛСТАТ 831739876; 
2. ЕСПРОКОН ЕООД, ЕИК 202218925; 
 
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. ЕЕДОП не е попълнена последната Част VI: Заключителни 
положения 

2. Относно ЕЕДОП на СНЦ Балкански научно-образователен център по 
Еколоия и опазване на околната среда (БНОЦЕООС): ЕЕДОП не е 
попълнена последната Част VI: Заключителни положения, ЕЕДОП на 
сдружението не е подписан от задължените лица. Същият е подписан само от 
Председателя на Управителния съвет Иван Домбалов. Видно от Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, сдружението има Управителен съвет, 
в който влизат още и лицата Екатерина Павлова и Елена Желева - Богданова. 
На основание чл. 54, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 9 
ППЗОП, ЕЕДОП следва да бъде подписан и от тези две лице. 

3. Относно ЕЕДОП на ЕСПРОКОН ЕООД: ЕЕДОП не е попълнена 
последната Част VI: Заключителни положения. 
 

ДЗЗД „БИО МОНИТОРИНГ-БЪЛГАРИЯ” Участникът следва да 
представи:  

 Част VI: Заключителни 1. Нов ЕЕДОП за обединението с попълнена и 
положения. 

 
За членовете на обединението: 

А/ БНОЦЕООС: нов ЕЕДОП, подписан от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 9 от ППЗОП, който 
съдържа променена или допълнена информация в съответствие с горните 
констатации. 

Б/ ЕСПРОКОН ЕООД: нов ЕЕДОП Част VI: Заключителни с попълнена и 
положения. 

 
Предвид направените констатации комисията взе следните  
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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 обществена поръчка с 
предмет …………………..“. 

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 03.12.2018 г. в един 
оригинален екземпляр. 

Комисия, назначена със Заповед №506/23.11.2018 г. изпълнителния директор 
на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС): 

 
1. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с 

чл. 2 ЗЗЛД 
      (Красимир Аврамов) 
2. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка 

с чл. 2 ЗЗЛД 
      (Калоян Богев) 
3. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка 

с чл. 2 ЗЗЛД 
      (Валери Георгиев) 
 
 
 


