
ПРОТОКОЛ № 1 

oт 

работата на комисията, назначена със Заповед на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване 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: „Осигуряване на 

сервизно обслужване на националната система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време“, публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на 20.06.2019 г. под 00740-2019-0011 

На 24 юли 2019 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 № 

243 от 24.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС, в състав: 

Председател: 

Николай Панайотов – началник на отдел „Калибровка“, дирекция „Мониторинг и 

оценка на околната среда“ (МООС), ИАОС 

Членове: 

Росица Христова – старши юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Финанси, 

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

Светослав Минков – старши експерт в отдел „Калибровка“, дирекция МООС, 

ИАОС 

Проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани 

непрозрачни опаковки по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на сервизно 

обслужване на националната система за контрол качеството на атмосферния 

въздух в реално време“. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

На публичното заседание присъства управителя на участника „ИнфоЛогика“ ООД 

– Георги Георгиев.

Комисията започна своята работа след получаване на представените запечатани 

непрозрачни опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В указания срок е представена една запечатана непрозрачна опаковка от 

участника: 

„ИнфоЛогика“ ООД, с адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 168, бизнес център 

Андромеда, ет. 5, офис 54 и вх. № 01 от 23.07.2019 г., постъпила в 11:50часа. 

След прочитане на името на участника, подал оферта, 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 запечатаната непрозрачна опаковка, представена от 

„ИнфоЛогика“ ООД, оповести нейното съдържание и провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и всяка 

страница от техническото предложение на участника. 

След извършване на описаните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730313235


Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода 24.07.2019 г. 

– 26.07.2019 г. 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, че „ИнфоЛогика“ ООД се представлява от управителя Георги 

Георгиев и е с ЕИК 121792044. 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 установи: 

Участникът е декларирал, че е извършал услуга, с предмет и обем, сходен с 

предмета на поръчката, а именно – „Осигуряване на сервизно обслужване на 

националната система за контрол качеството на атмосферния въздух“, за периода 

17.07.2017 – 17.07.2019, с получател ИАОС. 

Участникът е декларирал, че разполага с персонал, с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката, като е предложил 4ма експерта, от които 

експерт 1 „Поддръжка на информационни системи“ – инж. Георги Георгиев, експерт 2 

„Поддръжка на информационни системи“ – Никола Петков, експерт 3 „Програмиране“ 

– инж. Боряна Георгиева, експерт 4 „Програмиране“ – Женя Вълчева. Експертите

отговарят на изискванията за висше образование, образователно-квалификационна

степен и специалност, както и на изискването за притежаван професионален опит в

областта на поддръжка на информационни системи за събиране и обработка на данни

за мониторинг в реално време. Предложените експерти „Програмиране“ отговарят на

изискването да са преминали обучение за работа със специализиран софтуер.

Комисията констатира, че представената от участника оферта съдържа всички 

изискуеми в обществената поръчка документи по отношение на личното състояние и 

критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнение 

всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и 

критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното решение: 

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от 

ППЗОП, да допусне до разглеждане и оценка на техническото предложение на 

участника „ИнфоЛогика“ ООД, поради наличието на съответствие с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническото 

предложение на участника и установи следното: Участникът е представил предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на документацията за 

участие, което съдържа детайлно описана методология за подход и организация на 

работата за изпълнение на поръчката. Представената методология включва подход за 

работа – последователността от действия за осигуряване на изпълнението на предмета 

на поръчката; обхват и срокове за изпълнение на описаните дейности; организация и 

начин на комуникация с Възложителя и подход за осигуряване на проследимост на 



процеса; инструменти за управление на поръчката – план, оценка на риска, контрол на 

дейностите и др. Участникът е приложил и Приложение с описание и технически 

параметри на най-често подменяните резервни части, необходими за сервизната 

поддръжка на Информационната система за мониторинг на КАВ в реално време. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника 

„ИнфоЛогика“ ООД по отношение на минималното съдържание отговаря на 

изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и го допуска до 

следващ етап – отваряне на ценово предложение. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията единодушно реши да насрочи 

публично заседание по отварянето и оповестяването на ценовите предложения за 

участие в обществената поръчка на 06.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на ИАОС, с 

адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 136. На заседанието на комисията имат право да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 26.07.2019 г. в един 

оригинален екземпляр.  

Председател: 

Николай Панайотов 

Членове: 

Росица Христова 

Светослав Минков 


