
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 3 
 

от 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 20 септември 2018 г., от 14:00 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“ 
 

проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на предлаганите ценови параметри на 
допуснатите 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)“ 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)“: 

Комисията присъства в пълен състав. На публичното заседание присъстваха: 
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1. Светлана Папукчиева – упълномощен представител на Търговско обединение 
„ДИКОН - УБА - НАТУРА“; 

2. Пепа Кузева – упълномощен представител на Търговско обединение „ДИКОН - 
ПАРТИЦИП“, 

3. Аспарух Карастоянов – упълномощен представител на ЕНВЕКО С.А 
4. Стела Славчева – упълномощен представител на ЕНВЕКО С.А 
5. Борис Каракушев – упълномощен представител на ДЗЗД „ЕНВИМОН“. 

 
Председателят на комисията съобщи оценките на техническите предложения на 

допуснатите участници по двете обособени позиции, след което пристъпи към отваряне и 
оповестяване на предлаганите ценови параметри. 

 
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“ предлага обща цена от 7 800 250.00 лв. (седем милиона 
осемстотин хиляди и двеста и петдесет лева) без вкл. ДДС или 9 630 300 лв. (девет милиона 
шестстотин и тридесет хиляди и триста лева) с вкл. ДДС. Цената е формирана, както следва: 

 
 Цифром без ДДС Словом без ДДС 
Етап 1 393 600.00  Триста деветдесет и три хиляди и шестстотин лева 
Етап 2 559 200.00 Петстотин петдесет и девет хиляди и двеста лева 
Етап 3 345 600.00 Триста четиридесет и пет хиляди и шестстотин лева 
Етап 4 6 501 850.00 Шест милиона петстотин и една хиляди и 

осемстотин и петдесет лева 
 

 Цифром с ДДС Словом с ДДС 
Етап 1 472 320.00 Четиристотин седемдесет и две хиляди и триста и 

двадесет лева 
Етап 2 671 040.00 Шестстотин седемдесет и една хиляди и четиридесет 

лева 
Етап 3 414 720.00 Четиристотин и четиринадесет хиляди седемстотин и 

двадесет лева 
Етап 4 7 802 220.00 Седем милиона осемстотин и две хиляди двеста и 

двадесет лева 
 

 
Трима от членовете на комисията и представителят на Търговско обединение „ДИКОН 

- УБА - НАТУРА“ подписаха всички страници на ценовото предложение. 
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  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)“ ДЗЗД 
„ЕНВИМОН“ предлага обща цена от 3 699 000.00 лв. (три милиона шестстотин деветдесет и 
девет хиляди лева) без вкл. ДДС или 4 438 800.00 лв. (четири милиона четиристотин тридесет и 
осем хиляди и осемстотин лева) с вкл. ДДС. Цената е формирана, както следва: 

 
 Цифром без ДДС Словом без ДДС 
Етап 1 115 200.00  Сто и петнадесет хиляди и двеста лева 
Етап 2 201 600.00 Двеста и една хиляди и шестстотин лева 
Етап 3 604 800.00 Шестстотин и четири хиляди и осемстотин лева 
Етап 4 2 777 400.00  

 
 Цифром с ДДС Словом с ДДС 
Етап 1 138 240.00 Сто тридесет и осем хиляди двеста и четиридесет 

лева 
Етап 2 241 920.00 Двеста четиридесет и една хиляди деветстотин и 

двадесет лева 
Етап 3 725 760.00 Седемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и 

шестдесет лева 
Етап 4 3 332 880.00 Три милиона триста тридесет и две хиляди 

осемстотин и осемдесет лева 
 
 
Трима от членовете на комисията и представителят на Търговско обединение „ДИКОН - 

ПАРТИЦИП“ подписаха всички страници на ценовото предложение на участника. 
 
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)“ предлага 
обща цена от 3 646 990.00 лв. (три милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин 
и деветдесет лева) без вкл. ДДС или 4 376 388.00 лв. (четири милиона триста седемдесет и шест 
хиляди триста осемдесет и осем  лева) с вкл. ДДС. Цената е формирана, както следва: 

 
 Цифром без ДДС Словом без ДДС 
Етап 1 500 000.00  Петстотин хиляди лева 
Етап 2 1 200 000.00 Един милион и двеста хиляди лева 
Етап 3 500 000.00 Петстотин хиляди лева 
Етап 4 1 446 990.00 Един милион четиристотин четиридесет и шест 

хиляди деветстотин и деветдесет лева 
 

 Цифром с ДДС Словом с ДДС 
Етап 1 600 000.00 Шестстотин хиляди лева 
Етап 2 1 440 000.00 Един милион четиристотин и четиридесет хиляди 

лева 
Етап 3 600 000.00 Шестстотин хиляди лева 
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Етап 4 1 736 388.00 Един милион седемстотин тридесет и шест хиляди 

триста осемдесет и осем лева 
 
Трима от членовете на комисията подписаха всички страници на ценовото предложение 

на участника. 
 

 С това приключи публичната част от работата на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание като извърши проверка за 
съответствие на ценовите предложения с образеца на ценово предложение от документацията за 
участие, както и проверка за аритметични или други грешки.  

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)“ комисията констатира, че ценовото предложение на участника ДЗЗД 
„ЕНВИМОН“отговоря на образеца на ценово предложение. 

Комисията констатира следното несъответствие: 

Предложената цена без вкл. ДДС е 7 800 250.00 лв. (седем милиона осемстотин хиляди и 
двеста и петдесет лева). При добавяне на размерът на ДДС се получава сума в размер 9 360 300 
лв. (девет милиона триста и шестдесет хиляди и триста лева). Вместо тази сума е записана сума 
в размер 9 630 300 лв. (девет милиона шестстотин и тридесет хиляди и триста лева). 

Комисията счита, че е допусната явна фактическа грешка при вписване на сумата с вкл. 
ДДС, тъй като са разместени местата на втората и третата цифра. 

В случая следва да се отчете, че размерът на ДДС е нормативно установен и константен, 
поради което не съставлява пречка преизчисляването на цената с добавянето на стойността на 
ДДС, без това по същество да променя заявената от участниците цена. В тази връзка, 
техническата грешка при изчисляването на крайна цена с ДДС не се отразява на 
действителността и валидността на ценовото предложение на участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ 

Същевременно при сбора на посочените единични цени с вкл. ДДС като резултат се 
получава правилната сума - 9 360 300 (девет милиона триста и шестдесет хиляди и триста лева).  

Комисията взе предвид, че в т. 2.2.4 Ценово предложение от документацията за участие 
(стр. 35), съответно в образеца на Ценово предложение (Образец 3) по обособена позиция № 1, 
възложителят е одобрил като задължително за спазване следното правило: 

„При несъответствие между общата цена и сбора на съставните й цени ще се взема 
предвид сбора на съставните й цени.“ 

При прилагане на посоченото по-горе правило комисията е изходила от обстоятелството, 
че същото има за цел да идентифицира предварително установима стойност на ценовото 
предложение на участника, когато при посочване на същото са налични грешки (изчислителни 
или фактически), в който случай съгласно предварително обявените условия участникът не 
подлежи на отстраняване, но съществува неяснота в неговото предложение. Утвърдените в 
документацията правила имат за цел да идентифицират мястото на грешката, така че да бъде 
установима действителната воля на участника при офериране на ценовото предложение. 

Вземайки предвид посочените по-горе констатации и съображения, комисията 
единодушно реши да допусне участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ до оценка на ценовото 
предложение. 
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Съгласно одобрената методика за оценка по показател „Предлагана цена“ (ПЦ) оценката 
по Показател ПЦ се изчислява по формулата: ПЦ = ПЦЕ1 + ПЦЕ2 + ПЦЕ3 +ПЦЕ4. 

По посочената по-горе формула участникът ДЗЗД „ЕНВИМОН“ получава следния брой 
точки: 

ПЦ = 35 + 20 + 35 +10=100 т. 

 

Определяне на Комплексната оценка (КО)  
Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по 

показатели ПКП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в 
комплексната оценка.  

Комплексната оценка на участника ДЗЗД „ЕНВИМОН се изчислява по формулата:  

КО = 97.5 х 50% + 100 х 50% = 48.50+50=98.50 бр. точки 

 

Комисията извърши класиране 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)“ по критерий „икономически най-изгодна оферта“, обявен в 
обявлението и документацията за участие, както следва: 

І място – ДЗЗД „ЕНВИМОН“ 
 

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)“ комисията 
констатира, че ценовите предложения на участниците ДЗЗД „ЕНВИМОН“ и Търговско 
обединение „ДИКОН - ПАРТИЦИП“отговорят на образеца на ценово предложение. 

В Ценовото предложение на ДЗЗД „ЕНВИМОН“  е пропуснато да се запише с думи, 
цената без вкл. ДДС, която участникът предлага за изпълнение на Етап 4. Същевременно 
общата цена без вкл. ДДС е посочена коректно като сбор на единичните цени, посочена е с 
цифри и думи цената за Етап 4 с вкл. ДДС. Не съществува неяснота в ценовото предложение на 
участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“ и е установима действителната воля на участника при офериране 
на ценовото предложение. 

Предвид констатирани разлики в ценовите предложения на двамата участника по 
отделните етапи, комисията реши на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да изиска разяснение за 
данни, заявени от участниците и по-точно разяснение за начина на формиране на цените по 
отделните етапи. 

В определения от комисията срок постъпи писмено разяснение само от участника 
Търговско обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“. В разяснението е посочено, че основната 
работа е планирано да бъде извършена от международни експерти, с необходимия опит и 
познания на европейско ниво. 

За Етап 1. Етап 1 предвижда изпълнението на седем дейности. В цената за този етап са 
калкулирани разходи за възнаграждения, като всички ключови експерти и част от неключовите 
са граждани на страни членки на ЕС, където нивата на възнагражденията са значително по-
високи от тези на българските експерти. Включени са разходи за командировки, като са 
планирани 2 експертни мисии (една в началото на изпълнението на дейностите по този етап и 
една за целите на изпълнение на Дейност 6). Това включва разходи за самолетни билети, 
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нощувки и дневни. Предвидени са разходи за провеждане на работни срещи, разходи за превод, 
административни разходи. Калкулирани са непредвидени разходи в размер 5% и печалба на 
партньорите в обединението. 

За Етап 2. Етапът предвижда изпълнението на 3 дейности. В цената са калкулирани 
следните типове разходи: Разходи за възнаграждения. Съгласно разчетите на обединението за 
изпълнение на дейностите са необходими около 200 човекодни за международни експерти и 
около 1000 човекодни за български експерти. 

Разходи за командировки: заложени са разходи за командировки на неключовите 
експерти по птици, във връзка с планираната теренна работа. Разходите са за транспорт, 
нощувки и дневни на експертите. Предвидени са разходи за материали, необходими за 
теренната работа. Включени са и разходите за превод и административните разходи. 

Калкулирани са 5% непредвидени разходи и планираната печалба за партньорите в 
обединението. 

За Етап 3. Етап 3 предвижда изпълнението на пет дейности. В цената за този етап са 
калкулирани разходи за възнаграждения, като всички ключови експерти и част от неключовите 
са граждани на страни членки на ЕС, където нивата на възнагражденията са значително по-
високи от тези на българските експерти. За изпълнението на дейностите са необходими около 
150 човекодни за международни експерти и около 150 човекодни за български експерти. 
Включени са разходи за командировки, като са планирани 2 експертни мисии (една в началото 
на изпълнението на дейностите по този етап и една за целите на изпълнение на Дейност 6. Това 
включва разходи за самолетни билети, нощувки и дневни. Предвидени са разходи за провеждане 
на работни срещи, разходи за превод, административни разходи. Калкулирани са непредвидени 
разходи в размер 5% и печалба на партньорите в обединението. 

Етап 4. Предвижда изпълнението на три дейности. За изпълнението на дейностите 
обединението е предвидило участието както на ключовите, така и на неключовите експерти: 
заместник ръководител на екипа, експерти по птици, експерт заинтересовани страни, експерт 
ГИС и бази данни, координатори по птици. Основната работа е планирано да бъде извършена от 
международни експерти с необходимия опит и познания на европейско ниво. 

В цената за този етап са калкулирани разходи за възнаграждения, като всички ключови 
експерти и част от неключовите са граждани на страни членки на ЕС, където нивата на 
възнагражденията са значително по-високи от тези на българските експерти. За изпълнението на 
дейностите са необходими около 400 човекодни за международни експерти и около 200 
човекодни за български експерти. Включени са разходи за командировки, като са планирани 2 
експертни мисии (една в началото на изпълнението на дейностите по този етап и една за целите 
на изпълнение на Дейност 6. Това включва разходи за самолетни билети, нощувки и дневни. 
Предвидени са разходи за провеждане на работни срещи, разходи за превод, административни 
разходи. Калкулирани са непредвидени разходи в размер 5% и печалба на партньорите в 
обединението. 

 Комисията разгледа и обсъди подробно представеното писмено разяснение и счита, че 
същото съдържа обстойна информация за начина на формиране на предлаганата цена по 
отделните етапи. Включени са всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката, като са 
съобразени със спецификата на националното и международно трудово и социално 
законодателство. Комисията реши да приеме писменото разяснение на участника Търговско 
обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“. 
 Поради обстоятелството, че в определения от комисията срок не постъпи писмено 
разяснение относно формирането на предлаганата цена по отделните етапи от страна на 
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участника ДЗЗД „ЕНВИМОН“, комисията предлага ДЗЗД „ЕНВИМОН“ да бъде отстранен на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. С непредставянето на изисканото от комисията писмено 
разяснение участникът не е спазил разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и предварително 
обявеното условие в документацията за участие, в РАЗДЕЛ IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ 
ДОКУМЕНТИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ т. 1. Изисквания към 
участниците в процедурата, подточка 1.1. Общи изисквания „Участниците трябва да се 
придържат точно към настоящите Указания, обявените от Възложителя изисквания и 
правилата на приложимата и относима нормативна уредба, като всяко отклонение от 
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и от предварително заложените от възложителя изисквания 
се явява основание за отстраняване“. 

Комплексната оценка на участника Търговско обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“ се 
изчислява по формулата:  

КО = 100 х 50% + 56.42 х 50% = 50.00+28.21=78.21 бр. точки 

Комисията извърши класиране 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)“ по критерий „икономически най-изгодна оферта“, обявен в обявлението и 
документацията за участие, както следва: 

І място – Търговско обединение „ДИКОН – ПАРТИЦИП“ 
 
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка 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)“ да бъде определен участника „ДИКОН – ПАРТИЦИП“. 

Комисията проведе 2 (две) заседания и състави и подписа настоящия Протокол № 3 на 
08.10.2018 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): 

 
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 
      (Маргарита Димитрова) 
4. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 

ЗЗЛД 
      (Валери Георгиев) 
5. заличени обстоятелства на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 

ЗЗЛД 
      (Теодора Лакова) 

 

 


