
ПРОТОКОЛ 
№ 1A 

от 

работата на комисията, назначена със Заповед №382/17.09.2018 г. да продължи 
работата на комисия назначена със Заповед № 401/23.11.2017 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: „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 23 ноември 2017 г., от 10:00 часа в сградата на ИАОС,  гр. София 1618, бул. 
"Цар Борис III" № 136 комисия, в състав: 

 
Председател:  
Милда Паунова – главен юрисконсулт в отдел „Правен“ 
Членове: 
Андрей Стоянов – младши експерт в отдел МБРГЕП; 
Теодора Лакова – главен специалист в отдел „ФСУ“; 
Наталия Станкова – външен експерт, ВЕ-644; 
Ива Иванова – външен експерт, ВЕ-648 
 

проведе публично заседание по отваряне на представените запечатани непрозрачни 
опаковки по 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 обществена поръчка с горецитирания 
предмет.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  
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На публичното заседание присъстваха следните упълномощени 
представители на участниците: 

 
1. Елена Найденова – упълномощен представител на ДЗЗД „Системни 

изследвания в околната среда“; 
2. Румяна Лозанова – упълномощен представител на обединение 

; Обединение „Еф СИ Джи Поввик“ 2017“
3. Михаела Цекова – упълномощен представител на ДЗЗД „Екоконсулт 

Натура 2000“; 
4. Станимира Иванова – упълномощен представител на обединение 

„Контрол 2017“  
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 четири запечатани непрозрачни опаковки по 
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“ от следните участници: 

1. ДЗЗД „Системни изследвания в околната среда“, с адрес гр. София, р-н 
Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 109, вх. Б вх. № 3 от 22.11.2017 г., 17.10 ч.; 

2. Обединение „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК 2017“, с адрес  ул. „Михаил Тенев“ 
№12, Бизнес център ЕВРОТУР, ет. 6, офис 22,      1784  гр. София, вх. №  01 / 
22.11.2017 г., 16.00 ч. 

3. ДДЗ „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“, с адрес България, гр. София 1407, бул. 
Черни връх № 32Г, ет. 1, офис А2,  вх. № 02/ 22.11. 2017 г., 16.40 ч. 

4. Обединение „Контрол 2017“ с адрес: България, 1756 София, бул. „Климент 
Охридски“  № 14, сграда Минпроект, ет. 5, вх. № 04/ 22.11.2017 г., 17.17 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.  

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

1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от 
ДЗЗД „Системни изследвания в околната среда“, оповести нейното съдържание и 
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията и представителя на 
обединение „Контрол 2017“ подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 
2. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена 

Обединение „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК 2017“, оповести нейното съдържание и 
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
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параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията и представителя на 
обединение „Контрол 2017“ подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 
3. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от 

ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“, оповести нейното съдържание и провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-
малко трима от членовете на комисията и представителя на обединение „Контрол 
2017“ подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

 
4. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, представена от 

Обединение „Контрол 2017“ оповести нейното съдържание и провери за наличието 
на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко 
трима от членовете на комисията и представителя на ДЗЗД „Системни изследвания в 
околната среда“ подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-
малко трима члена на комисията и представителя на ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ 
НАТУРА 2000“ подписаха техническото предложение на участника. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 На 17.09.2018 г. със Заповед №382 на изпълнителния директор бе назначена 
комисия в състав: 

 
Комисия в състав: 
Председател: 
Красимир Аврамов - юрисконсулт в отдел „Правен“, Дирекция "Финанси, 

правно обслужване, администрация и човешки ресурси" (ФПОАЧР), ИАОС. 
 
Членове: 
Калоян Богев - външен експерт, ВЕ - 813; 
Маргарита Димитрова – директор дирекция ФПОАЧР, ИАОС; 
Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“, дирекция 

НСЗП, МОСВ. 
Теодора Лакова – главен специалист в отдел „Финанси и стопанско 

управление", дирекция ФПОАЧР, ИАОС, 
 
 която да продължи работата по подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти. 
 

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: 

По Обособена позиция № 3: „Контрол и валидиране на резултатите от 
извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в 
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България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Дирекцтивата за  за птиците“ 

 
І. ДЗЗД „Системни изследвания в околната среда“. 
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване 

на Обединение „Системни изследвания в околната среда“ от  2017 г. и съгласно  
договора се представлява от Елена Кирилова Найденова.  

Обединението се състои от: 
1. „СЗТ“ ЕООД, ЕИК 202447571; 
2. „Картгео“ ООД, ЕИК 110544542; 
3. „Геокад-93“ ЕООД, ЕИК 131186850. 
 
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 договор за учредяване на Обединение „Системни изследвания в 

 околната среда“:
В договора за обединение не е представено  разпределение на дейностите между 

отделните партньори. Съгласно т. 3.2. от Споразумението за създаване на 
обединението разпределението на дейностите се извършва с отделен протокол. Този 
протокол не е представен в офертата. Не са посочени правата и задълженията на 

 партньорите в обединението.
2. Относно ЕЕДОП на обединението: Не е посочен БУЛСТАТ на 

обединението.  
3. Относно ЕЕДОП на „СЗТ“ ЕООД: ЕЕДОП на дружеството не е подписан 

от задължените лица.  
4. Относно ЕЕДОП на „Геокад-93“ ЕООД: Не е попълнен раздел Г Други 

основания за изключване, графа Специфични национални основания за 
изключване. 
 

Обединение Участникът „Системни изследвания в околната среда“  следва 
да представи:  

 1. Документ, от който е видно разпределението на дейностите между 
партньорите в обединението, както и правата и задълженията им. 

 2. Нов ЕЕДОП за обединението, подписан от задължените лица, в 
съответствие с констатациите по-горе. 

 
За членовете на обединението: 

А/ „СЗТ“ ЕООД: нов ЕЕДОП, 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, който съдържа променена 
или допълнена информация в съответствие с горните констатации 
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Б/„Геокад-93“ ЕООД: нов ЕЕДОП, 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, който съдържа 
променена или допълнена информация в съответствие с горните констатации 

 
ІІ. Обединение „Еф СИ Джи Поввик“ 2017“: 
 
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за учредяване 

на обединение 2017 г. и съгласно договора се „Еф СИ Джи Поввик“ 2017“ от 20.11.
представлява от Мирослава Тодорова Терзийска.  

Обединението се състои от: 
1.  „Еф Си Джи Интернешанал“, идентификационен номер FA 2474032-9; 
2. „Еф Си Джи Поввик“ ЕАД, ЕИК 200766249. 
 
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. За общ оборот за 2015 г. е посочена сумата от 921 000 лв., а 
специфичен оборот за същата година е посочена сумата 2 715 942 лв. Не е посочен 
специфичен оборот за 2014 г. и за 2016 г.  

 
2. Относно ЕЕДОП на „Еф Си Джи Интернешанал“: 
С оглед обстоятелството, че „Еф Си Джи Интернешанал“ 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 „Еф Си Джи 
Интернешанал“ съгласно законодателството на държавата, в която този член на 
обединението е установен. Декларацията следва да е подписана от лице, което 
представлява дружеството. 

 
3. Относно ЕЕДОП на „Еф Си Джи Поввик“ ЕАД – да се провери 

представляващите 
 

Участникът  Обединение „Еф СИ Джи Поввик“ 2017“ следва да представи: 
 За обединението  нов ЕЕДОП, 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, който съдържа променена 
или допълнена информация в съответствие с горните констатации 
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За участника в обединението -  „Еф Си Джи Интернешанал“ - 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 „Еф Си Джи Интернешанал“ съгласно 
законодателството на държавата, в която този член на обединението е установен. 
Декларацията следва да е подписана от лице, което представлява дружеството. 

 
ІІІ. ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“: 
 
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за създаване на 

ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“ от 20.11.2017 г. и съгласно договора се представлява  
от Веселина Кирилова Колешева – Димитрова. 

Обединението се състои от: 
1. „Географика“ ООД, ЕИК 200062954; 
2. „Планеко“ ООД, ЕИК 175168917 
3. Институт за гората към БАН ЕИК 000662192 
4. Българска консултантска организация ЕООД, ЕИК 175345844 
 
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 „Планеко“ ООД. 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 „Географика“ ООД. 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.  

 
4. Относно ЕЕДОП на Институт за гората към БАН. В ЕЕДОП не е 

декларирано липсата на основание за отстраняване по чл.69 от Закона за 
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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.  

 
5. Относно ЕЕДОП на Българска консултантска организация 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.  

Участникът ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“ да представи нови ЕЕДОП за  
обединението и за участниците в обединението, подписани от задължените лица по чл. 
54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, който съдържа 
променена или допълнена информация в съответствие с горните констатации. 

 
ІV. Обединение „Контрол 2017“: 
Обединението е създадено с подписан между страните Договор за създаване на 

т 10.11.2017 г. и съгласно договора се представлява от Обединение „Контрол 2017“ о
Петър Господинов Петров. 

Обединението се състои от: 
1. „П-юнайтед“ ЕООД, ЕИК 131572936; 
2. „Гап Консулт“ ООД, ЕИК 175199834; 
3. „Екотех Консулт“ ООД, ЕИК 121254355 

 
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. Не е 
посочен нито общ, нито специфичен оборот за трите години, както и не  е 
посочена сходна дейност. Общият и специфичен оборот и сходната дейност 
се формират от данните, посочени в ЕЕДОП на различните участници в 
обединението. 

2. Относно ЕЕДОП на „П-юнайтед“ 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.  
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3. Относно ЕЕДОП на „Гап Консулт“ ООД. 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.  
 

4. Относно ЕЕДОП на „Екотех Консулт“ ООД. 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 ЕЕДОП подписан само от Екатерина Тодорова. При 
справка в Търговския регистър комисията установи, че управителите на 
дружеството са Екатерина Тодорова и Стефан Стаменов, които представляват 
дружеството заедно и по отделно, тоест ЕЕДОП следва да бъде подписан и от 
двамата управителя. 
 

Участникът „Контрол 2017“ да представи нови ЕЕДОП за обединението и за  
участниците в обединението, подписани от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, 
ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, който съдържа променена или 
допълнена информация в съответствие с горните констатации 

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 26.09.2018 г. в един 
оригинален екземпляр. 

Комисия, назначена със Заповед №382/17.09.2018 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) 
 
 
 


