
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

 
От работата на Комисия, назначена от Възложителя за отваряне, разглеждане, оценка и 

класиране на получени оферти за участие в обществена поръчка с предмет:„Избор на 

координатор за участие в екипа за организация и управление на Проект 

№BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на 

води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС” , информацията 

за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. № 

9062828/29.03.2017 г. 

 

 

В периода от 07.04.2017 г. до 24.04.2017 г. в сградата на Изпълнителна агенция по 

Околна среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 134 от 06.04.2017 г. на и. д. 

изпълнителния директор на ИАОС , издадена на основание чл.97, във връзка с чл. 51, 

ал.1 от ППЗОП и чл.103, ал.1 от ЗОП, се проведоха закрити заседания на комисия в 

състав: 

 

Председател на комисията:  

 

1. Елисавета Попчева - главен експерт в отдел ЛКВд при ИАОС, изпълняваща 

длъжността ръководител на Проект №BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на ИАОС"  

 

Членове: 

1.Златка Георгиева – началник на отдел ЛИМА при ИАОС, ръководител на 

експертна група по изпълнение на Дейност 3 от Проекта 

2.Теодора Лакова – главен специалист в отдел "Финанси и стопанско управление" 

(ФСУ) при ИАОС, експерт счетоводство по Проекта 

3. Благородна Стоянова – главен експерт в отдел ЛКВд, експерт по изпълнение на 

Дейност 4 от Проекта. 

4.Радослава Павлова – юрисконсулт в отдел "Правен" в ИАОС  

 

На първото от закритите заседания, провело се на 07.04.2017г, Радослава Павлова 

в качеството си на редовен член на комисията, след запознаване със списъка на 

участниците, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълни и подписа декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП 

 

Комисията извърши проверка на представените документи за лично състояние и 

за съответствие с критериите за подбор и констатира следното: 

 

1. Констатации относно представените документи за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор на участника "Ню Пойнт" ООД: 

 

1.1.В представената от участника „Ню Пойнт“ ООД Декларация Образец №8 за 

пряко ангажираните ключови експерти при изпълнение дейностите по поръчката са 

налице следните несъответствия и/или пропуски: 

 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062828


а) Предложеният Ръководител екип е с придобита 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Социална 

педагогика“, която специалност не попада в професионалните направления: 

„икономика“, „финанси“, „счетоводство и контрол“, „бизнес администрация“ или 

еквивалентна специалност, съгласно изисквания на Възложителя, посочени в раздел ІІІ, 

подраздел Б, т.3.2.1., б.“а“ от Документацията за обществената поръчка. 

 

б) За предложеният Ръководител екип не е декларирано и не са представени 

доказателства за опит в предоставянето на консултантски услуги по управление и/или 

изпълнение и/или отчитане и/или мониторинг на не по-малко от 3 проекта като 

Ръководител и/или координатор, съгласно изисквания на Възложителя, посочени в 

раздел ІІІ, подраздел Б, т.3.2.1., б.“б“ от Документацията за обществената поръчка. 

 

в) Не е предложен Ключов експерт, притежаващ професионална компетентност и 

специфичен опит в съответствие с раздел ІІІ, подраздел Б, т.3.2.2. от Документацията за 

обществената поръчка. 

 

 

1.2.Представеният от участника „Ню Пойнт“ ООД Списък на услугите, 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка - Образец №9 и 

приложените към него доказателства касаят опита на предложеният за Ръководител на 

проекта експерт, а не опита на самия участник съгласно раздел ІІІ, подраздел Б, т.1 от 

Документацията за обществената поръчка. 

 

 

1.3.В Списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата на „Ню 

Пойнт“ ООД (образец №1) са налице следните пропуски или несъотстветствия: 

а) посочено е, че са представени в оригинал Декларации по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

ЗОП (по образец №3) и по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (по образец №4) за всеки от 

участниците в обединението или за всеки подизпълнител. Участникът не е представил 

оферта от обединение, както и е декларирал, че няма да ползва подизпълнители, поради 

което не е приложимо представянето на цитираните декларации и не следва да фигурира 

в попълване в тази част от Списъка по Образец №1. 

б) не е посочен броя на представените документи от съответния вид съгласно 

забележка №1 под таблицата. 

 

2. Констатации относно представените документи за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор на участника "Балканика Травъл анд 

Консултинг Сървисиз" ЕООД 
 

2.1.Участникът "Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" ЕООД не е 

представил Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5 ). 

Декларацията следва да се представи от всеки участник, с което да декларира, че не са 

налице законови пречки за участие в обществената поръчка, предвид което попълненият 

в тази връзка текст в Списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата 

(образец №1) е некоректен. 

 

2.2.Участникът "Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" ЕООД не е 

представил Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 



дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

(Образец № 6). Декларацията следва да се представи от всеки участник, с което да 

декларира дали ще използва подизпълнители, (включително, че няма да използва 

такива), предвид което попълненият в тази връзка текст в Списъка на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата (образец №1) е некоректен. 

 

2.3. В представената от участника "Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" 

ЕООД Декларация Образец №8 за пряко ангажираните ключови експерти при 

изпълнение дейностите по поръчката са налице следните несъответствия и/или 

пропуски: 

 

а) Предложеният Ръководител екип е с придобита 

образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право“, която 

специалност не попада в професионалните направления: „икономика“, „финанси“, 

„счетоводство и контрол“, „бизнес администрация“ или еквивалентна специалност, 

съгласно изисквания на Възложителя, посочени в раздел ІІІ, подраздел Б, т.3.2.1., б.“а“ от 

Документацията за обществената поръчка. 

 

б) За предложеният Ръководител екип не е декларирано и не са представени 

доказателства за опит в предоставянето на консултантски услуги по управление и/или 

изпълнение и/или отчитане и/или мониторинг на не по-малко от 3 проекта като 

Ръководител и/или координатор, съгласно изисквания на Възложителя, посочени в 

раздел ІІІ, подраздел Б, т.3.2.1., б.“б“ от Документацията за обществената поръчка 

 

в) Предложеният Ключов експерт, е с придобита 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Биология“, която 

специалност не попада в областта на лабораторно-аналичната дейност (Химични, 

аналитични и/или клинични лаборатории) или еквивалентна специалност. 

Предложеният Ключов експерт притежава опит като координатор клинични проучвания, 

но от представените документи не може да се установи в каква област и/или от какъв 

характер са посочените клинични проучвания. От така представените документи не се 

установява изискваната професионална компетентност предложения от участника 

Ключовия експерт съгласно изисквания на Възложителя, посочени в раздел ІІІ, 

подраздел Б, т.3.2.2., б.“а“ от Документацията за обществената поръчка 

 

г) За предложеният Ключов експерт не е декларирано и не са представени 

доказателства за опит в предоставянето на консултантски услуги по управление и/или 

изпълнение и/или отчитане и/или мониторинг на не по-малко от 3 проекта като Ключов 

експерт, съгласно изисквания на Възложителя, посочени в раздел ІІІ, подраздел Б, 

т.3.2.2., б.“б“ от Документацията за обществената поръчка 

 

2.4. В представената от участника "Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" 

ЕООД Декларация Образец №8 за пряко ангажираните ключови експерти при 

изпълнение дейностите по поръчката е декларирано, че правоотношението с 

предложения Ключов експерт е „Граждански договор“. Предвид изложеното, експерта 

се явява трето лице по смисъла на чл.65 ЗОП и на основание чл.65, ал.3 ЗОП участникът 

следва да представи документ за поетите от експерта задължения по изпълнение на 

съответната част от предмета на поръчката за срока на договора, както и декларация че 

не са налице основания за отстраняване на третите лица съгласно чл.65, ал.4 ЗОП  

 



2.5.В Списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата на 

Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" ЕООД (образец №1) са налице следните 

пропуски или несъотстветствия: 

 

а) не е посочен броя на представените документи от съответния вид съгласно 

забележка №1 под таблицата. 

 

б) Неправилно е посочено, че е неприложимо представянето на Декларация по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици (Образец № 5 ) 

 

в) Неправилно е посочено, че е неприложимо представянето на Декларация по чл. 

66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 6) 

 

 

3. Констатации относно представените документи за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор на участника "Ренесанс МКМ" ЕООД: 
 

3.1. В представената от участника "Ренесанс МКМ" ЕООД Декларация Образец 

№8 за пряко ангажираните ключови експерти при изпълнение дейностите по поръчката е 

декларирано, че предложеният Ръководител на екипа притежава специфичен опит, но не 

са посочени периодите, в които е реализиран този опит, така че да се установи по 

безспорен начин приключване на дейностите преди датата на подаване на офертата. в 

съответствие с изискванията на раздел ІІІ, подраздел Б, т.3.2.1. от Документацията за 

обществената поръчка  

 

3.2. От представените от участника "Ренесанс МКМ" ЕООД документи не се 

установява опит на предложения Ръководител на екип като „Ръководител на проект 

и/или координатор“ в съответствие с изискванията на раздел ІІІ, подраздел Б, т.3.2.1., 

б.“б“ от Документацията за обществената поръчка.  

 

3.3. Участникът е представил декларация за ангажираност от предложения 

Ключов експерт, който ще бъде назначен по „Граждански договор“ в качеството му на 

трето лице по смисъла на чл.65 ЗОП. Липсва декларация от третото лице, че не са налице 

основания за отстраняването му съгласно чл.65, ал.4 ЗОП 

 

4. Констатации относно представените документи за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор на участника "Вирго 70" ООД: 
 

4.1. Представеният от участника "Вирго 70" ООД Списък на услугите, идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка - Образец №9 съдържа проекти, по 

които изпълнители са физическите лица, предложени като експерти, а не само 

дружеството. Изискването за изпълнение на консултантския услуги, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка съгласно раздел ІІІ, подраздел Б, т.1 от 

Документацията за обществената поръчка се отнася за участника "Вирго 70" ООД, а не 

за предложените експерти (за последните се попълва декларация по образец №8) 

 



4.2. Представената от участника "Вирго 70" ООД Декларация Образец №8 за 

пряко ангажираните ключови експерти при изпълнение дейностите по поръчката са 

налице следните пропуски:  

 

а) в колона „Правоотношение с участника“ не е попълнено правоотношението на 

участника с предложените Ключов експерт и Експерт (напр.трудово правоотношение, 

граждански договор или др.) 

б) не е поставен фирмен печат. 

в) приложените към Декларация Образец №8 доказателства под формата на 

автобиографии не са подписани от съответните лица, за които се отнасят. 

 

4.3.В Списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата на 

"Вирго 70" ООД (образец №1) са налице следните пропуски или несъответствия: 

неправилно е посочено, че е неприложимо представянето на Декларация по чл. 66, ал. 1 

от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 6). Видно от 

представените от участника документи е налице попълнена и подписана Декларация по 

образец №6, в която е декларирано, че няма да се използват подизпълнители. 

 

4.4. Участникът е представил декларации по чл.65, ал.3 ЗОП за ангажираност от 

предложения Ключов експерт и Експерт. Липсват декларации от експертите, че за тях не 

са налице основания за отстраняването им съгласно чл.65, ал.4 ЗОП 

 

 

Въз основа на констатираните липси, непълноти и/или несъответствия на 

информацията в офертите на участниците по отношение на критериите за подбор 

и/или изискванията към личното състояние, комисията предоставя срок до 3 (три) 

работни дни от датата на получаването на настоящия Протокол за представяне на 

нова информация, допълване или поясняване на представената информация.  

 

Настоящият протокол се подписа на 24.04.2017г. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1.      подписът е заличен 

          /Елисавета Попчева / 

 

Членове: 

 

2.     подписът е заличен    3.   подписът е заличен 

      /Теодора Лакова/     /Златка Георгиева/ 

 

4.     подписът е заличен   5.     подписът е заличен 

      /Благородна Стоянова/                /Радослава Павлова/ 

 

 

 

Забележка: Подписите в настоящия протокол са заличени на основание чл.2, 

ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 


