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ПРОТОКОЛ  
 
 
 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП за разглеждане на документите в плик №1 за съответствие 
с критериите за подбор, поставени от възложителя  

 
 

 

 

Днес, 18.12.2015 г. в 10:30 часа в заседателна зала № 2 на Басейнова дирекция 
„Западнобеломорски район”, в изпълнение на Заповед № ПО-11-05/18.12.2015 г. на 
Директора на БД „ЗБР”, се събра комисията назначена да отвори и разгледа получените 
оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка 
с предмет „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на Плaн за управление на риска от 
наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”, открита с Решение 
№РД-ОП-U-11/18.11.2015 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки на 
18.11.2015 г.                  

 
Комисията съгласно Заповед № ПО-11-05 /18.12.2015г. на Директора на БД „ЗБР” е 

назначена в състав:  
 
Председател: Снежана Евтимова Иванова – юрист; 

 Членове:  
1.Нели Владимирова Гоцева – Началник отдел „Планове”, Дирекция „Планове и 

разрешителни” при Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”;  
2. Емилия Здравкова Гикова – Димитрова – Ст. юрисконсулт в Дирекция „АФПД” 

при Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”; 
3.Елена Крумова Аргирова – Гл.експерт в отдел „Планове”, Дирекция „Планове и 

разрешителни” при Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”; 
4.Албена Георгиева Радкова – Ст.експерт в отдел „Планове”, Дирекция „Планове и 

разрешителни” при Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.. 
Резервен член: Ванина Василева Мицева – гл.експерт в отдел „Планове”, Дирекция 

„Планове и разрешителни” при Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”; 
На откритото заседание присъстват всички редовни членове на комисията и няма 

пречка за провеждането му.  
Председателят на комисията запозна членовете на същата със Заповед № ПО-11-

05/18.12.2015г. на Директора на БД „ЗБР” и че в определения срок за подаване на офертите 
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– 17.12.2015 г., 17:30 часа са постъпили 3 (три) оферти, описани в регистъра на офертите, а 
именно:   

1. „Екопроект – П – Юнайтед”, вх. №РД-ОП-51-U-11/15.12.2015 г., 16:00 ч.; 
2. Обединение „Екооценки ПУРН 2015”, вх. №РД-ОП-51-U-11/17.12.2015 г., 10:40 ч.; 
3. Обединение „Екологична оценка Благоевград”,  вх. №РД-ОП-51-U-11/17.12.2015 

г., 15:39 ч. 
На комисията се представиха 3 (три) броя оферти в запечатани плика, съгласно 

изискванията на документацията за участие. 
След като се запознаха с регистъра на участниците в процедурата, членовете на 

комисията, вкл. и председателят й, подписаха декларации по чл.35, ал.3 във връзка с ал.1 и 
ал.2 от Закона за обществените поръчки.  

На днешното публично заседание, съгласно чл. 68, ал.3 от ЗОП не  присъстват 
представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, не 
присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица.   

 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите на участниците в 

процедурата по реда на тяхното постъпване в деловодството и констатира следното: 
 
1.Председателят на комисията отвори плика с офертата на  „Екопроект – П – 

Юнайтед”, вх. №РД-ОП-51-U-11, постъпила на 15.12.2015 г. в 16:00 ч. Общият плик е с 
ненарушена цялост и съдържа съответно 3 (три) неразпечатани пликове: плик №1 с надпис 
„Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП плик № 3 с надпис „Предлагана цена” беше подписан 
от всички членове на комисията.  

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията подписаха 
всички документи, съдържащи се в него.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис „Документи за подбор” и 
оповести всички документи и информация съдържащи се в него, като комисията констатира 
тяхното съответствие с представения от участника списък.  

 
2.Председателят на комисията отвори плика с офертата на Обединение „Екооценки 

ПУРН 2015”, вх. №РД-ОП-51-U-11, постъпила на 17.12.2015 г., 10:40 ч. Общият плик е с 
ненарушена цялост и съдържа съответно 3 (три) неразпечатани плика: плик №1 с надпис 
„Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  

Съгласно чл.68, ал. 4 от ЗОП плик № 3 с надпис „Предлагана цена” беше подписан 
от всички членове на комисията.  

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията подписаха 
всички документи, съдържащи се в него.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис „Документи за подбор” и 
оповести всички документи и информация съдържащи се в него, като комисията констатира 
тяхното съответствие с представения от участника списък.  

 
3.Председателят на комисията отвори плика с офертата на Обединение „Екологична 

оценка Благоевград”,  вх. №РД-ОП-51-U-11, постъпила на 17.12.2015 г. в 15:39 ч. Общият 
плик е с ненарушена цялост и съдържа съответно 3 (три) неразпечатани пликове: плик №1 с 
надпис „Документи за подбор”, плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и плик №3 с надпис „Предлагана цена”.  

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП плик №3 с надпис „Предлагана цена” беше подписан от 
всички членове на комисията.  
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Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП председателят на комисията отвори плик №2 с надпис 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията подписаха 
всички документи, съдържащи се в него.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис „Документи за подбор” и 
оповести всички документи и информация съдържащи се в него, като комисията констатира 
тяхното съответствие с представения от участника списък.  

С извършените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 
Комисията продължи работата си по проверка на представените от участниците в 

плик №1 „Документи за подбор” за съответствието им с изискванията на възложителя, 
посочени в обявлението и изискванията към участниците от документацията. 

Относно наличието и редовността на представените от участниците документи в 
Плик №1, комисията констатира следното:  

 
1.За участник „Екопроект – П – Юнайтед”: 
Участници в обединението са: „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 и „П-

Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936. 
           В съответствие с изискванията на  ЗОП (чл. 56, ал. 1, б. „Б“, т. 11 от ЗОП, чл. 55, ал. 7 
от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП), както и на възложителя посочени в т.2 „Изисквания към 
участниците“  от указанията, при подаване на офертата участникът удостоверява липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с подаване на декларации. 

          При преглед на подадените от участника в процедурата „ЕКОПРОЕКТ – П- 
ЮНАЙТЕД“ декларации се установи следното: 

        -  Декларация Образец № 2 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за 
обществените поръчки е подписана от Иван Атанасов Иванов, в качеството на 
представляващ обединението участник. В същата в частта „Наименование на участника“ е 
посочено „ЕКОПРОЕКТ – П- ЮНАЙТЕД“ ЕООД. Видно от представеното Споразумение 
за обединение от 15.12.2015 г., е че наименованието на същото е „ЕКОПРОЕКТ – П- 
ЮНАЙТЕД“. В същата декларация, в частта и касаеща точка 1 от б. „а“ до б. “д“, 
включително и т.10 не е попълнена коректно, като не е зачертан ненужния текст, поради 
което не става ясно дали същата е попълнена от г-н Иван Иванов като български гражданин 
или чуждестранно лице. 

         - Декларация Образец № 2 подадена от Иван Атанасов Иванов, в качеството му на 
управител  на „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 не е попълнена коректно, като 
не е зачертан ненужния текст, поради което не става ясно дали същата е попълнена от г-н 
Иван Иванов като български гражданин или чуждестранно лице. 

         - Декларация Образец № 2 от подадена от  Петър Господинов Петров, в качеството му 
на управител на „П-Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936 не е попълнена коректно, като не е 
зачертан ненужния текст, поради което не става ясно дали същата е попълнена от г-н Петър 
Петров като български гражданин или чуждестранно лице. 

          - Декларация Образец № 3  от  „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 и „П-
Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936 са некоректно попълнени в т. 3 от същата, предвид 
декларираното в т. 1 и т. 2 от същата декларация. 

          - Декларации Образец № 5 са подадени от Иван Атанасов Иванов, в качеството на  
управител  на „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 и от Петър Господинов Петров, 
в качеството му на управител на „П-Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936, като участници в 
откритата процедура с предмет:  „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на Плaн за 
управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” .                     
Видно от сключеното споразумение за обединение от 15.12.2015 г. между „Екопроект 
енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 и „П-Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936 и подадената 
оферта, участник в процедура е „ЕКОПРОЕКТ – П- ЮНАЙТЕД“. 
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         - Декларации Образец № 10 от Бернардо Лизама Ривас, Таня Иванова Трушева и 
Атанас Димитров Ковачев – ключови експерти са приложени, но неподписани. 

         - Декларация Образец № 10А от Бернардо Лизама Ривас, Таня Иванова Трушева и 
Атанас Димитров Ковачев – ключови експерти са приложени, но неподписани. 

           С оглед на горното комисията предоставя възможност на участника „ЕКОПРОЕКТ – 
П- ЮНАЙТЕД“, съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП за отстраняване на констатираните 
несъответствия и представяне на липсващите документи, именно:                              

           - Декларация Образец № 2 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за 
обществените поръчки подписана от Иван Атанасов Иванов, в качеството на 
представляващ обединението „ЕКОПРОЕКТ – П- ЮНАЙТЕД“.                       

          - Декларация Образец № 2 подадена от Иван Атанасов Иванов, в качеството му на 
управител  на „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693, коректно попълнена, от която 
еднозначно да стават ясни декларираните обстоятелства. 

             Декларация Образец № 2 подадена от  Петър Господинов Петров, в качеството му 
на управител на „П-Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936, коректно попълнена, от която 
еднозначно да стават ясни декларираните обстоятелства.   

          - Декларация Образец № 3  от  „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 и „П-
Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936, коректно попълнена, от която еднозначно да стават ясни 
декларираните обстоятелства. 

        - Декларации Образец № 5 подадени от Иван Атанасов Иванов, в качеството на  
управител  на „Екопроект енерджи” ЕООД, ЕИК 201856693 и от Петър Господинов Петров, 
в качеството му на управител на „П-Юнайтед” ЕООД, ЕИК 131572936, коректно 
попълнени, от които еднозначно да стават ясни декларираните обстоятелства. 

         - Декларации Образец № 10 подписани от Бернардо Лизама Ривас, Таня Иванова 
Трушева и Атанас Димитров Ковачев. 

         - Декларация Образец № 10А подписани от Бернардо Лизама Ривас, Таня Иванова 
Трушева и Атанас Димитров Ковачев. 

2.За участник Обединение „Екооценки ПУРН 2015”: 
Участници в обединението са: „Епсилон България” ООД, ЕИК 202872330 и 

„Поввик” ЕАД, ЕИК 200766249. 
           При преглед на подадените от участника в процедурата Обединение „Екооценки 
ПУРН 2015”  декларации се установи следното: 

 
- Декларация Образец № 2 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за 

обществените поръчки е подписана от Цвета Трифонова Димитрова, в качеството и на 
управител на „Епсилон България” ООД, ЕИК 202872330.  Точка 1 от „а“ до „д“ 
включително и т.10 от декларацията не е попълнена коректно, като не е зачертан 
ненужният текст, поради което не става ясно дали същата е попълнена от г-жа Цвета 
Димитрова като българска гражданка или чуждестранно лице. 
         

  - Декларация Образец № 5 е подписана от Алан Роберт Тоди, като е посочено, че 
„Епсилон България” ООД, ЕИК 202872330 е участник в  открита процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Екологична оценка на проекта 
на Плaн за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново 
управление”. Видно от подадената оферта с вх. №РД-ОП-51-U-11/17.12.2015 г., 10:40 ч., 
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участник в откритата процедура е Обединение „Екооценки ПУРН 2015”, а „Епсилон 
България” ООД, ЕИК 202872330 е съдружник в обединението. 

           С оглед на горното комисията предоставя възможност на участника Обединение 
„Екооценки ПУРН 2015”, съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП за отстраняване на констатираните 
несъответствия и представяне на липсващите документи, а именно:                              

          - Декларация Образец № 2 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за 
обществените поръчки от Цвета Трифонова Димитрова - попълнена коректно, от която 
еднозначно да стават ясни декларираните обстоятелства. 

          - Декларация Образец № 5 подписана от Алан Роберт Тоди, от която еднозначно да 
стават ясни декларираните обстоятелства. 

3.За участник Обединение „Екологична оценка Благоевград”: 
Участници в обединението са: Кооперация „София консултинг груп”, ЕИК 

831850588, „КБС – ЕКОТЕХ”, ЕИК 121046541 и Сдружение за осъществяване на дейност в 
обществена полза Клуб „Икономика 2000”, ЕИК 831228084.  

При преглед на подадените от участника Обединение „Екологична оценка 
Благоевград”  в процедурата декларации се установи следното: 

- Декларации Образец № 2А по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП са подписани от Стефан 
Димитров Иванов, в качеството му на председател на Управителния съвет на Кооперация 
„София консултинг груп”, ЕИК 831850588, от Борислав Славчев Тафраджийски, в 
качеството му на Изпълнителен директор на Клуб „ИКОНОМИКА 2000“, ЕИК 831228084 и 
от Бонка Петрова Стателова, в качеството и на управител на „КБС-ЕКОТЕХ“ ЕООД, ЕИК 
121046541. В посочените декларации е отразено, че юридическите лица са участници в 
откритата процедура с предмет: „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на Плaн за 
управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”.   

Видно от Договор за създаване на обединение от 07.12.2015 г. юридическите лица 
Кооперация „София консултинг груп”, ЕИК 831850588, Клуб „ИКОНОМИКА 2000“ ЕИК 
831228084, „КБС-ЕКОТЕХ“ ЕООД, ЕИК 121046541 са партньори в дружеството по ЗЗД, а 
именно: Обединение „Екологична оценка Благоевград”, което е участник в откритата 
процедура. 
            - Декларации Образец № 5 по чл. 55, ал. 7,  от ЗОП са подписани от Стефан 
Димитров Иванов, в качеството му на председател на Управителния съвет на Кооперация 
„София консултинг груп”, ЕИК 831850588, от Борислав Славчев Тафраджийски, в 
качеството му на Изпълнителен директор на Клуб „ИКОНОМИКА 2000“ ЕИК 831228084, 
от Бонка Петрова Стателова, в качеството и на управител на „КБС-ЕКОТЕХ“ ЕООД, ЕИК 
121046541, в посочените декларации е отразено, че юридическите лица са участници в 
откритата процедура с предмет: „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на Плaн за 
управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”.   
           Видно от Договор за създаване на обединение от 07.12.2015 г. юридическите лица 
Кооперация „София консултинг груп”, ЕИК 831850588, Клуб „ИКОНОМИКА 2000“ ЕИК 
831228084, „КБС-ЕКОТЕХ“ ЕООД, ЕИК 121046541 са партньори в дружеството по ЗЗД, а 
именно: Обединение „Екологична оценка Благоевград”, което е участник в откритата 
процедура. 

  В съответствие с изискванията на  възложителя посочени в т.2.3.1 от указанията, 
участникът следва  да е  изпълнил успешно най-малко два договора за услуги със сходен 
предмет.  
             Сходен предмет: Проекти в областта на околната среда, свързани с изготвяне на 
ЕО/ОС на стратегии, планове, програми за действие и/или инвестиционни проекти, в 
които е извършван финансов и/или икономически анализ за избор на мерки, включени в 
съответните документи. За доказване на това изискване участникът представя Списък с 
основните договори за сходни услуги, чието изпълнение е завършило до датата на подаване 
на офертата, включително предмет, получател на услугата по договора, описание на 
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изпълнените дейности, крайна дата на изпълнение на договора и обща стойност на 
договора. В подкрепа на посочените в списъка договори, се прилагат доказателства, 
посочени в чл. 51, ал. 4 ЗОП. 

В приложения списък с основните договори за сходни услуги – Приложение №8 от 
документацията  от Обединение „Екологична оценка Благоевград”, в което участници са: 
Кооперация „София консултинг груп”, ЕИК 831850588, „КБС – ЕКОТЕХ”, ЕИК 121046541 
и Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза Клуб „Икономика 2000”, 
ЕИК 831228084 са посочени договори изпълнени от Кооперация „София консултинг груп”, 
ЕИК 831850588, но от описание на изпълнените дейности е видно, че същите не са еднакви 
или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  
          В съответствие с изискванията на възложителя посочени в т. 2.3.2, 
ръководителят на проекта, следва да отговаря на следните изисквания: Образование – 
висше: Архитект; Магистър по: хидрология, хидротехника, екология или икономика; Общ 
професионален опит – минимум 5  години; Участие в минимум два договора за услуги, 
сходни с предмета на настоящата поръчка на длъжност ръководител и/или ключов експерт.   

          - Не са представени доказателства за участие на лицето – Борислав Славчев 
Тафраджийски посочено, като ръководител на екипа в минимум два  договора за услуги, 
сходни с предмета на настоящата поръчка на длъжност ръководител и/или ключов експерт.   

           С оглед на гореизложеното комисията предоставя възможност на участника съгласно 
чл.68, ал. 9 от ЗОП за отстраняване на констатираните несъответствия и представяне на 
липсващите документи, а именно:  

          - Декларации Образец № 2А по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП подписани от Стефан 
Димитров Иванов, в качеството му на председател на Управителния съвет на Кооперация 
„София консултинг груп”, ЕИК 831850588, от Борислав Славчев Тафраджийски, в 
качеството му на Изпълнителен директор на Клуб „ИКОНОМИКА 2000“ ЕИК 831228084, 
от Бонка Петрова Стателова, в качеството и на управител на „КБС-ЕКОТЕХ“ ЕООД, ЕИК 
121046541, попълнени коректно, от които еднозначно да стават ясни декларираните 
обстоятелства. 

            -Декларации Образец № 5 по чл. 55, ал. 7,  от ЗОП подписани от Стефан Димитров 
Иванов, в качеството му на председател на Управителния съвет на Кооперация „София 
консултинг груп”, ЕИК 831850588, от Борислав Славчев Тафраджийски, в качеството му на 
Изпълнителен директор на Клуб „ИКОНОМИКА 2000“ ЕИК 831228084, от Бонка Петрова 
Стателова, попълнени коректно, от които еднозначно да стават ясни декларираните 
обстоятелства. 

         - Списък с основните договори за сходни услуги, чието изпълнение е завършило до 
датата на подаване на офертата, включително предмет, получател на услугата по договора, 
описание на изпълнените дейности, крайна дата на изпълнение на договора и обща 
стойност на договора - Приложение №8, като в подкрепа на посочените в списъка договори, 
приложи доказателства, посочени в чл. 51, ал. 4 ЗОП, както и документи, удостоверяващи 
участие на лицето посочено, като ръководител на екипа в минимум два договора за услуги, 
сходни с предмета на настоящата поръчка на длъжност ръководител и/или ключов експерт.   

         Предвид, констатираните по-горе липсващи документи и/или несъответствия с 
критериите за подбор в плик №1, на основание чл.61, ал.8 от ЗОП комисията изпраща 
протокола на участниците в процедурата, като им предоставя възможността да се 
възползват от правата си по чл.68, ал.9 от ЗОП за отстраняване на констатираните 
несъответствия и представяне на липсващите документи в срок от 5 (пет) работни 
дни, считано от датата на получаване на протокола.  

         Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Басейнова 
дирекция „Западнобеломорски район”, гр.Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” 66 



rr.rrrHo uff c tlpellopbrrallo flxcMo.

Hacrosrqfirr nporoKoJr ce r,Bnpaula Ha Bcr,rrrrtr yqacrH[I$ B aen Ha ry6mxyraxeto rry r
rtpo0ll;ra sa Ky[yBaqa Ha cJIeaHI{t a,qpec: http://www.wabd.bg

Flactosryrcr rpororcoJr ce crcraBl na 07.01.2016 r.

Kourcm: /l ,-\
n*o**r=,* MglC
(Cnexatra Erruvoaa llranora) 

_..-

t.HeiurBnamrmposafoqeBa ......V.1..u4*4. Crr\,
2.Euumn3,upaorona fn<o,x -ptryryrllq, kq.h,tt

?J'4' V I

rlrenone:

3.Enena Kpyuona

4. A;r6ena feoprueea Pa,ucona .....UlW:.$........


