
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

ОКОЛНА СРЕДА
Община Велико Търново

ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 14.10.2019 г. в 8:30 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 504, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22 - 
1394/27.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично 
състезание с предмет: „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество 
на атмосферния въздух на община Велико Търново“, с уникален номер в РОП 00073-2019
0041, с публикувано в РОП на дата 02.08.2019 г. Обявление за поръчка с ГО 925983, прогнозна 
стойност на поръчката: 103640 лева без ДДС и публикувана на профила на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник - кмет „Строителство и устройство на 
територията”;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“;
4. Веселин Стойков - Главен специалист.

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След като всеки от състава на комисията лично разгледа документите по чл. 39, 
ал.2 от ППЗОП единодушно се взеха следните решения:

относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП

състояние или критериите за подбор

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704


I. Относно Оферта с вх. № 5300-3097-1/23.08.2019 г. от 09:19 ч. от „ЕКО ЛОГИСТИК 
А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 201014089, с адрес за кореспонденция: облает София, община 
Столична, град София 1618, ул. „Бяло поле“№ 12 вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 
0887 516 812, ел. адрес за кореспонденция: ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти 
Евгения Андреевска, комисията констатира следното:

Участникът е представил ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Гергана Катранджиева и 
Евгения Джамбазова, които представляват дружеството заедно и поотделно. Видно от 
публично достъпната информация едноличен собственик на капитала е Гергана Анастасова 
Коджебашева -  Катранджиева, както и участникът е посочил в ЕЕДОП в част Б. „Информация 
за представителите на икономическия оператор“.

Съгласно документацията за обществената поръчка „Декларация за съгласие за събиране, 
използване и обработване на лични данни - Образец №  3. (попълва се от всяко физическо лице, 
което предоставя лични данни). Комисията установи, че такава декларация е подписана само от 
Евгения Джамбазова и Гергана Кантранджиева. Участникът не е представил декларации по 
Образец № 3 от Зоя Матеева- климатолог; Диана Иванова- инженер - еколог; Тотка Стоилова- 
финансист.

В отговор на изискването: „Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата му на минимум една услуга с предмет, идентичен 
или сходен с този на поръчката. Възложителят не поставя изискване за обем на услугата.

За „изпълнена услуга, сходна с предмета на поръката“ се приема: Услуга по изготвяне 
и/или актуализация на програми или еквивалентни за опазване на околната среда и/или за 
качеството на атмосферния въздух.“

Участникът е посочил следната информация за изпълнени услуги:

Описание
"ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД е изпълнител на договор с предмет: Изготвяне на актуализация на 
общинската програма за качеството на атмосферния въздух в изпълнение на проект 
"Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград по ОП "Околна среда 2014-2020 
г."
Сума
79850 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
15-01-2018 
Крайна дата
22-10-2018
Получатели Община Асеновград 

Описание
предмет „Избор на изпълнител за дейностите по актуализация на общинската програма за 
качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на 
установените норми ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична оценка и/или 
оценка на съвместимост по проект „Актуализация на програмата за качеството на атмосферния 
въздух на територията на община Благоевград“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството

mailto:ekologistica.eu@gmail.com


на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014 -  2020 г.“ между Община Благоевград и 
"ЕКО ЕЪР СОФИЯ" ДЗЗД.
Сума
56000 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
03-11-2017 
Крайна дата
29-06-2018
Получатели Община Благоевград 

Описание
"ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД е основен изпълнител на дейностите по договор с предмет 
„Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и 
достигане на установените норми за КАВ в изпълнение на проект „Актуализация на Програмата 
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества 
в атмосферния въздух в Община Несебър по ОП „Околна среда 2014 -  2020 г.“ между Община 
Несебър и "ЕКО ЕЪР СОФИЯ" ДЗЗД.
Сума
74900 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата 
09-01-2018 
Крайна дата 
25-11-2018
Получатели Община Несебър

Комисията установи, че видно от така представената информация участникът е 
самостоятелно изпълнил договор с предмет: Изготвяне на актуализация на общинската 
програма за качеството на атмосферния въздух в изпълнение на проект "Актуализация на 
общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми 
в атмосферния въздух в община Асеновград по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", поради което 
комисията приема, че се удостоверява съответствието на участника с изискването за опит.

В отговор на изискването: „Участникът трябва да разполага със следните експерти с
професионална компетентност или еквивалентна за изпълнение на услугата, както следва: 
Ръководител на екип -  Квалификация: Висше образование в една от областите „Технически 
науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатор на 
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 
2002 г., или екв. образование, придобито в страната или чужбина, в областите по- горе или, екв. 
на посочените. Общ професионален и специфичен опит: общ професионален опит по 
съответната специалност- минимум 5 години; спец. опит на ръководна позиция (ръководител 
или еквивалент) в изпълнението на една услуга за изготвяне/актуализация на стратегически 
и/или програмни документи в областта на качеството на атмосферния въздух и/или в областта 
на опазване на околната среда или екв.

Участникът е посочил следната информация:

Ръководител на екип Евгения Джамбазова Магистър Инженер „Горско стопанство“
Специализация Опазване на природната среда Диплома № Серия В82, №014250 от 11.1988г/ 
ВУЗ Лесотехнически институт гр. София Сертификат, от LGA München, Germany (2005) -



„Пречистване на отпадъчни води, Рекултивация на индустриални и битови отпадъци с водещи 
технологии” Сертификат от С&Е Consulting
und Engineering GmbH Chemniz, germany „Менажиране обследване и рехабилитация на стари 
замърсявания на околната среда Професионален опит: • 1992-2014 -  Община Перник, 
длъжност -  н-к сектор „Екология“ Основни функции: Организация и инвеститорски контрол 
по поддържане и изграждане на озеленени площи. Организация и инвеститорски контрол по 
поддържане на чистотата на обществените територии на общината. Изготвяне и провеждане на 
тръжни процедури Осигуряване на заетост на безработни лица по проекти на МТСП Контрол, 
изготвяне и менажиране на дейности свързани с : -подобряване качеството на атмосферния 
въздух -опазване на повърхностни и подземни води -управление на отпадъци - опазване на 
биоразнообразието -опазване и възстановяване на ландшафта 2007 -  МОСВ, длъжност -  експерт 
Основни функции -  консултант по проект по програма ИСПА на ЕС мярка 2000/BG/16/Р/РЕ/002
-  Изграждане на шест регионални депа в България; • от 2003-2016 -  Сдружение с нестопанска 
цел -  ’’ФЕНИКС-2002”, длъжност -  председател на УС Основни функции -  Обществена дейност 
в областта на : Защита и опазване на околната среда Подпомагане на евроинтеграцията Развитие 
на гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите 
Консултантски услуги в следните области: «Инфраструктурни проекти Моделиране на 
разпространението на атмосферните замърсители от автомобилния трафик -гр. Благоевград 
•Депа за обезвреждане на битови отпадъци -  гр. Кочериново «Комплексни разрешителни 
•Регионално депо за обезвреждане на отпадъци -  Кочериново ОВОС «Алтернативни енергийни 
източници »Ветрогенераторни паркове »Водноелектрически централи »Добив на подземни 
богатства «Добив на кариерни материали «Добив на кафяви въглища от пернишкия 
каменовъглен басейн «Обществено обслужващи дейности «Индустриални зони «Търговски 
комплекси «Рекреационни зони • 2009-до момента, Еко Логистик А ЕООД, длъжност -  
експерт и управител. Основни дейност в сферата на екологията и управлението на отпадъците. 
Основни експертни функции: «Ръководител на проект -  изграждане на РСУО -  регион Перник 
(2012-2016); «Ръководител на проект -  неключов експерт на РСУО -  регион Самоков (Костенец) 
(2012-2015) «Представляващ и зам. Ръководител на проект на РСУО -  регион Велико Търново 
•Ръководител на колектив и експерт при изготвянето на програми за управление на отпадъците:
-  Регион Плевен за общините Плевен, Пордим, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци и 
Искър -  общински програми и регионална инвестиционна програма -Регион Пазарджик -  Батак, 
Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Пещера, Ракитово и Септември -  
регионална програма и регионална инвестиционна програма -Регион Велико Търново -  Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Стражица -  регионална програма и 
регионална инвестиционна програма -регион Севлиево -  Севлиево, Дряново, Сухиндол -  
регионална програма и регионална инвестиционна програма «Ръководител екип по договор 
„Избор на 3 основни и 2 резервни региона за изграждане на анаеробни инсталации за 
биоотпадъци“, с възложител МОСВ -  2015-2016 г. Специфичен опит • Ръководител на екип 
при изпълнение на договор е предмет „Изготвяне на актуализация на общинската 
програма за качеството на атмосферния въздух в изпълнение на проект "Актуализация на 
общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград по ОП "Околна среда 
2014-2020 г."“ (2018 г.). • Ръководител на екип при изпълнение на договор е предмет 
„Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и 
достигане на установените норми за КАВ в изпълнение на проект „Актуализация на 
Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми 
за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър по ОП „Околна среда 2014 -  
2020 г.“.(2018 г.). • Експерт „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична 
оценка при изпълнение на договор с предмет „Избор на изпълнител за дейностите по 
актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на 
комплексна програма за достигане на установените норми ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на 
процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост по проект „Актуализация на



програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на община Благоевград“, по 
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014 
-2 0 2 0  г.“ (2018 г.)

Комисията констатира, че съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за 
утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления- професионално направление „горското стопанство“ е в област на висшето 
образование: „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. Съгласно предварително обявените 
условия се изисква за ръководител на екип -  Квалификация: Висше образование в една от 
областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно 
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с 
ПМС № 125 от 2002 г., или екв.образование. Предвид това, че посоченото образование 
инженер „горско стопанство“ не е в изискуемите от възложителя области, комисията 
установява несъответствие на ръководител на екип е изискванията за образование.

Експерт „Климатолог“ -  Квалификация: Висше образование в област „Природни науки, 
математика и информатика“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или екв. образование, 
придобито в страната или чужбина, в областите посочени по- горе или еквивалентни на 
посочените. Общ професионален и специфичен опит: професионален опит по съответната 
специалност-минимум З(три) годинщспецифичен опит като експерт при изпълнението на една 
услуга за изготвяне/актуализация на стратегически и/или програмни документи в областта на 
качеството на атмосферния въздух и/или в областта на опазване на околната среда или 
еквивалент.

Участникът е представил следната информация:

Експерт „Климатолог“ Зоя Матеева Висше/магистър/доктор - СУ „Св. Кл. Охридски“ 
Диплома: .№ 091825 Специалност: Климатология и хидрология/ Физическа география/ 
География Професионален опит 1982 -  септември 2017 г. - Българска академия на науките, 
Национален институт по геофизика, геодезия и география, вид на дейността -  научни 
изследвания, анализ и синтез, обработка на климатични бази данни, теренен климатичен 
мониторинг. Специфичен опит • Участие като експерт „Климатолог“ при изпълнение на 
договор с предмет „Изготвяне на актуализация на общинската програма за качеството на 
атмосферния въздух в изпълнение на проект "Актуализация на общинската програма за 
намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния 
въздух в община Асеновград по ОП "Околна среда 2014-2020 г."“ (2018 г.). • Участие като 
експерт „Климатолог“ при изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на актуализация 
на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените 
норми за КАВ в изпълнение на проект „Актуализация на Програмата за намаляване 
нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух в Община Несебър по ОП „Околна среда 2014 -  2020 г.“.(2018 г.). • 
Участие като експерт в екипа при изработване на експертизи и анализи, част Климат и 
опазване на чистотата и качеството на атмосферния въздух, на: Национална Стратегия за 
Екотуризъм, Трети Национален План за действие по измененията на Климата, 
Разработване на обхвата на Национална стратегия за адаптация към климатичните 
промени, Общ устройствен план на Община Банско, ЕО на ПУРБ на Дунавски район за 
басейново управление (2016-2021), част „Климат и атмосферен въздух“ и др.



Предвид изложената информация, комисията установи съответствие с изискванията за 
образование и опит за Експерт „Климатолог“, но липсва представена информация от 
участника дали лицето е част от структурата на участника.

Участника трябва да изясни в ЕЕДОП статута на посоченият експерт.
В случай, че лицето е на трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника, то 
информацията за лицето е правилно посочена в ЕЕДОП в част IV. Критерии за подбор, раздел В 
„Технически и професионални способности“ в част „Образователна и професионална 
квалификация“ и за експерта не следва да се представя отделен ЕЕДОП. (В този смисъл е 
Решение № 9653 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. дело № 6344/2018), в което ВАС изразява 
становище, че когато едно физическо лице, което е част от структурата на участника (в най- 
широк смисъл- т.е независимо от това дали е в трудови, служебни или облигационни 
правоотношения), ще изпълнява предмета на поръчката, като част от експертния екип не 
предоставят самостоятелен ЕЕДОП, а се посочва в ЕЕДОП на участника.

Ако експерта не е в трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника то тогава 
липсва представен ЕЕДОП от третото лице, което го предоставя.

Ако лицето е „трето лице“, което едновременно с това ще изпълнява и част от предмета 
на поръчката, то тогава липсва посочването на третото лице като подизпълнител в ЕЕДОП и 
съответно липсва информация за подизпълнителя, съгласно указанията в документацията и 
ЕЕДОП (Решение № 12916 от 02.10.2019 г. по адм. д. № 8696/2019 на Върховния 
административен съд, във връзка с Решение № 709 от 20.06.2019г., постановено по преписка № 
КЗК-394/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията.)

„ Следва да се посочи, че в документацията за участие в процедурата няма изискване 
експертите -  физически лица, включени в екипа на участника, с които ще се изпълняват 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, да представят отделен ЕЕДОП. В случай, 
че е представен ЕЕДОП от физически лица, които в същото време са посочени в ЕЕДОП на 
участник, като експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, следва да бъде 
ясно какъв точно ресурс на тези трети лица (физически лица-експерти) ще се използва. В 
случай, че физическите лица (експертите) са включени в ЕЕДОП на участник, следва да бъде 
ясно дали тези физически лица са трети лица, чийто ресурс ще се използва, ш и самите 
физически лица са ресурсът, който ще използва участникът. Физическите лица (експертите) 
от екипа на участника могат да са ресурс на трето лице, само ако участникът ги е наел от 
основния им работодател, т.е. договор е сключен с основния работодател на физическите 
лица (експертите), а нелично с физическите лица (експертите).
В заключение, за специалисти, които не са в трудово/служебно/гражданско правоотношение, 
следва да се представи отделен ЕЕДОП. ЕЕДОП следва да се представи за трето лице само в 
случаите, при които се предоставя като ресурс от трето, неучастващо в изпълнението на 
поръчката лице - работодателя на съответния специалист. В случай на предоставяне на 
човешки ресурс, ЕЕДОП следва да бъде подписан от работодателя-трето лице, което 
предоставя съответния ресурс на участника. “ (комисията посочва горното с оглед 
посочване на пълни и ясни указания към участника по пример на разгледан аналогичен 
случай във влязло в сила Решение № 1391 от 13.12.2018 г. по преписка вх. № КЗК - 980 / 
2018 г., (закрито заседание) на Комисията за защита на конкуренцията)

Експерт „Инженер-еколог“ Квалификация: Висше образование в област „Технически 
науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г„ или еквивалентно образование, придобито в 
страната или чужбина, в областите по- горе или еквивалентни на посочените. Специфичен опит: 
участие в изпълнение на поне 1 услуга за изготвяне/актуализация на стратегически и/или



програмни документи в областта на качеството на атмосферния въздух и/или в областта на 
опазване на околната среда или еквивалент.

Участникът е представил следната информация:

Експерт „Инженер-еколог“ Диана Иванова Магистър, Инженер-биотехнолог, специалност 
Биотехнологии, Диплома № 246875/2015г. ВУЗ -  Химикотехнологичен и металургичен 
университет Бакалавър, специалност Инженерна екология и опазване на околната среда, 
Диплома №208346/201 Зг. ВУЗ Химикотехнологичен и металургичен университет. Специфичен 
опит • Участие като експерт „Инженер -  Еколог“ при изпълнение на договор с предмет 
„Изготвяне на актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния 
въздух в изпълнение на проект "Актуализация на общинската програма за намаляване 
нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в 
община Асеновград по ОП "Околна среда 2014-2020 г."“ (2018 г.). • Участие като експерт 
„Инженер -  Еколог“ при изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на актуализация на 
общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените 
норми за КАВ в изпълнение на проект „Актуализация на Програмата за намаляване 
нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух в Община Несебър по ОП „Околна среда 2014 -  2020 г.“(2018 г.). • 
Участие като експерт към екипа на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД по Изготвяне на договор 
"Прединвестиционно (предварително) проучване, с цел изграждане на компостираща 
инсталация за биоразградими отпадъци на територията на ПС-Несебър във връзка с 
кандидатстване на община Несебър по процедура за предоставяне на БФП ВС16М10Р002- 
2.01 “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, 
финансирана в рамките на ОПОС 2014-2020 г. Възложител -  община Несебър. • Участие 
като експерт в към екипа на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД за изпълнение на договор 
„Предоставяне на експертни услуги при разработване и окомплектоването на проектно 
предложение за кандидатстване на Община Мадан по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане 
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.“ Дейност 3 Изготвяне на 
прединвестиционни проучвания (ПИП) за компостираща/компостиращи инсталации и за 
инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и 
съпътстващата инфраструктура- община Мадан. Неключов експерт „Дисперсионно 
моделиране на емисиите в атмосферния въздух“

Предвид изложената информация, комисията установи съответствие с изискванията за 
„Инженер-еколог“, но липсва представена информация от участника дали лицето е част 
от структурата на участника.

Участника трябва да изясни в ЕЕДОП статута на посоченият експерт.
В случай, че лицето е на трудово/служебно/гражданско правоотношение е участника, то 
информацията за лицето е правилно посочена в ЕЕДОП в част IV. Критерии за подбор, раздел В 
„Технически и професионални способности“ в част „Образователна и професионална 
квалификация“ и за експерта не следва да се представя отделен ЕЕДОП. (В този смисъл е 
Решение № 9653 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. дело № 6344/2018), в което ВАС изразява 
становище, че когато едно физическо лице, което е част от структурата на участника (в най- 
широк смисъл- т.е независимо от това дали е в трудови, служебни или облигационни



правоотношения), ще изпълнява предмета на поръчката, като част от експертния екип не 
предоставят самостоятелен ЕЕДОП, а се посочва в ЕЕДОП на участника.

Ако експерта не е в трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника то тогава 
липсва представен ЕЕДОП от третото лице, което го предоставя. Ако лицето е „трето лице“, 
което едновременно с това ще изпълнява и част от предмета на поръчката, то тогава липсва 
посочването на третото лице като подизпълнител в ЕЕДОП и съответно липсва информация за 
подизпълнителя, съгласно указанията в документацията и ЕЕДОП. (Решение № 12916 от
02.10.2019 г. по адм. д. № 8696/2019 на Върховния административен съд, във връзка с Решение 
№ 709 от 20.06.2019г. , постановено по преписка № K3K-394/2019 г. на Комисия за защита на 
конкуренцията.)

„ Следва да се посочи, че в документацията за участие в процедурата няма изискване 
експертите -  физически лица, включени в екипа на участника, с които ще се изпълняват 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, да представят отделен ЕЕДОП. В случай, 
че е представен ЕЕДОП от физически лица, които в същото време са посочени в ЕЕДОП на 
участник, като експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, следва да бъде 
ясно какъв точно ресурс на тези трети лица (физически лица-експерти) ще се използва. В 
случай, че физическите лица (експертите) са включени в ЕЕДОП на участник, следва да бъде 
ясно дали тези физически лица са трети лица, чийто ресурс ще се използва, или самите 
физически лица са ресурсът, който ще използва участникът. Физическите лица (експертите) 
от екипа на участника могат да са ресурс на трето лице, само ако участникът ги е наел от 
основния им работодател, т.е. договор е сключен с основния работодател на физическите 
лица (експертите), а не лично с физическите лица (експертите).
В заключение, за специалисти, които не са в трудово/служебно/гражданско правоотношение, 
следва да се представи отделен ЕЕДОП. ЕЕДОП следва да се представи за трето лице само в 
случаите, при които се предоставя като ресурс от трето, неучастващо в изпълнението на 
поръчката лице - работодателя на съответния специалист. В случай на предоставяне на 
човешки ресурс, ЕЕДОП следва да бъде подписан от работодателя-трето лице, което 
предоставя съответния ресурс на участника. “ (комисията посочва горното с оглед 
посочване на пълни и ясни указания към участника по пример на разгледан аналогичен 
случай във влязло в сила Решение № 1391 от 13.12.2018 г. по преписка вх. № КЗК - 980 / 
2018 г., (закрито заседание) на Комисията за защита на конкуренцията)

Експерт „Финансист“ - Квалификация: Висше образование в област „Социални, стопански и 
правни науки“, професионално направление „Икономика“, съгласно Класификатор на областите 
на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г„ или 
еквивалентно образование, придобито в страната или чужбина, в областите по- горе или 
еквивалентни на посочените. Общ професионален и специфичен опит: професионален опит по 
съответната специалност-минимум 3 (три) години; специфичен опит в изготвянето на минимум 
един финансов анализ и/или анализ „разходи -  ползи“.

Участникът е представил следната информация:

Финансист Тотка Стоилова Магистър -  икономист счетоводител, Диплома №002988 от 
1990 г„ ВИИ „Карл Маркс” Удостоверение рег.№00177/февруари 2011 г. от Министъра по 
управление на средствата от европейския съюз -  финансово управление и контрол Общ 
професионален опит: 1983-1984 МК „ВМЗ” Сопот, Счетоводител, Оперативно
счетоводство. 1989-1991, Планова дейност НПП „Минералмаш“, гр. Перник. 1996-1999 
Община Перник, Гл. специалист ВВК, Вътрешно ведомствен контрол. 1999-2008 Община 
Перник, Гл. инспектор, оперативно счетоводство. 2008-2011, Н-к отдел „Счетоводен”, 
Община Перник. Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на 
финансово счетоводната дейност, 2011-2013, Финансов контрол, Агенция по вписванията. 
2013 -  март 2016 -  финансов консултант в Община Перник. Март 2016-до момента -  експерт



„Програми и проекти“ в Еко Логистик А ЕООД. Специфичен опит • Експерт „Финансист“ 
изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на актуализация на общинската програма за 
качеството на атмосферния въздух в изпълнение на проект "Актуализация на общинската 
програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в 
атмосферния въздух в община Асеновград по ОП "Околна среда 2014-2020 г."“ (2018 г.). 
Изготвя финансов анализ при актуализация на програмата.
• Експерт „Финансист“ изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на актуализация на 
общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за 
КАВ в изпълнение на проект „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 
Община Несебър по ОП „Околна среда 2014 -  2020 г.“.(2018 г.).
Изготвя финансов анализ при актуализация на програмата. • Експерт „Финансист“ изпълнение 
на договор с предмет „Избор на изпълнител за дейностите по актуализация на общинската 
програма за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за 
достигане на установените норми ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична 
оценка и/или оценка на съвместимост по проект „Актуализация на програмата за качеството на 
атмосферния въздух на територията на
община Благоевград“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на 
ОП „Околна среда 2014 -  2020 г.“ (2018 г.). Изготвя финансов анализ при актуализация на 
програмата. • Финансист в екип на „ЕКО ЛОЕИСТИК А“ ЕООД за изпълнение на договор 
„Предоставяне на експертни услуги при разработване и окомплектоването на проектно 
предложение за кандидатстване на Община Мадан по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по 
приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.“ Дейност 6. Изготвяне на анализ разходи-ползи. 
Възложител -  община Мадан.

Предвид изложената информация, комисията установи съответствие с изискванията за Експерт 
„Финансист“

Участникът представя информация и за неключов експерт - магистър екология- собствен 
ресурс:
Гергана Коджебашева-Катранджиева Магистър-Екология и опазване на околната
среда, с проф. квалификация -  еколог Диплома серия ХТМУ-2014, №209092/2014 г на 
Химикотехнологичен и металургичен университет София Бакалавър -  Геотехнологии и 
геоинженеринг с проф. квалификация -  геотехнолог Диплома серия НБУ-2012, № 216855/2012 
г. от НБУ София Общ професионален опит: От 15.08.2012 г до момента -  Еко Логистик А 
ЕООД, експерт „Екология“ Основни дейност в сферата на екологията и управлението на 
отпадъците. - Участие в колектив при изготвяне на регионални и общински програми за 
управление на отпадъците - Участие в колектив при изготвяне на регионални и общински 
програми за управление околната среда - Изготвяне на информация за преценяване 
необходимостта от ОВОС - Участие в колектив при изготвяне на формуляри за кандидатстване 
по ОПОС - Изготвяне на екологични анализи - Участие в колектив при изготвяне на общински 
програми за качество на атмосферния въздух. Специфичен опит: • Участие като неключов 
експерт „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка“ към екипа на 
„Еко Логистик А“ ЕООД при изпълнение на договор с предмет „Избор на изпълнител за 
дейностите по актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух чрез 
изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми ФПЧ10 и ПАВ и 
провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост по проект 
„Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на община 
Благоевград“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП
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„Околна среда 2014 -  2020 г.“ (2018 г.); • Участие като неключов експерт „Еколог“ при 
изпълнение на договор с предмет „Изготвяне на актуализация на общинската програма за 
качеството на атмосферния въздух в изпълнение на проект "Актуализация на общинската 
програма за намаляване • нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в 
атмосферния въздух в община Асеновград по ОП "Околна среда 2014-2020 г."“ (2018 г.). 
Сертификати: Сертификат удостоверяващ успешното завършване на обучителен курс на 
Гергана Коджебашева- Катранджиева, на тема: „Уъркшоп по практическо
дисперсионно моделиране на разпространението на емисии и моделиране на аварийно 
изпускане на емисии- Интернационален курс“ 11-13 Април 2018г. Единици за продължаващо 
обучение (CEUs), 2.4 Сертификат издаден от Американската компания Trinity Consultants

В отговор на изискването: „Участникът прилага система за управление на качеството,
съгласно стандарта ISO EN 9001:2015 или еквивалентен за предоставяне на услуги в областта на 
опазване на околната среда или еквивалент или еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството.“

Участника представя информация от която се установява съответствие с поставеното 
изискване, както следва:

„Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 № BAS QMS V 19211141-2. Обхват на сертификация: 
Проектиране, предоставяне на консултантски услуги в областта на околната среда (въздух, 
води, природа, почви, управление на отпадъците, климат, шум, превантивна дейност), 
подготовка и управление на проекти, финансирани от национални, европейски и/или други 
източници, юридически и финансови услуги и консултации. Дата на валидност: до 19.05.2022 г. 
Организация издала сертификата -  Верификация ООД.“

II. Относно Оферта с вх. № 39-139-2/23.08.2019 г. от 09:27 ч. от Кооперация „София 
консултант труп“, с БУЛСТАТ: 831850588, адрес за кореспонденция: град София 1527, ул. 
„Стара планина“ № 74. Лице за контакти: Борислав Тафраджийски; телефон: 02/ 944 50
27; 02 944 50 81; office@scg-bg.biz. комисията констатира следното:

В отговор на изискването: „Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата му на минимум една услуга с предмет, идентичен 
или сходен с този на поръчката. Възложителят не поставя изискване за обем на услугата.

За „изпълнена услуга, сходна с предмета на поръката“ се приема: Услуга по изготвяне 
и/или актуализация на програми или еквивалентни за опазване на околната среда и/или за 
качеството на атмосферния въздух.

Участникът представя информация в ЕЕДОП, за изпълнена услуга:
- „Разработване на комплексна програма за намаляване на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ

на Община Монтана“ със стойност 116560 лв. без ДДС; дати: 20.12.2017 г. 26.10.2018 
г. е получател Община Монтана.

- „Разработване на програма за качество на атмосферите въздух на Община 
Димитровград“ по процедура В016М Ю Р 002-5.002 Разработван е/актуализация на 
общинските програми за качество на атмосферния въздух на стойност 122400 лв. без 
ДДС; дати: 12.03.2018 г. - 30.09.2018 г. с получател Община Димитровград.“

Предвид изложената в ЕЕДОП информация, комисията приема, че се удостоверява 
съответствието на участника с изискването за опит.
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В отговор на изискването: „Участникът трябва да разполага със следните експерти с
професионална компетентност или еквивалентна за изпълнение на услугата, както следва:

Ръководител на екип -  Квалификация: Висше образование в една от областите „Технически 
науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатор на 
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 
2002 г„ или екв.образование, придобито в страната или чужбина, в областите по- горе или, 
екв.на посочените. Общ професионален и специфичен опит: общ професионален опит по 
съответната специалност- минимум 5 годинщспец.опит на ръководна позиция (ръководител или 
еквивалент) в изпълнението на една услуга за изготвяне/актуализация на стратегически и/или 
програмни документи в областта на качеството на атмосферния въздух и/или в областта на 
опазване на околната среда или екв.

Участникът е представил информация, както следва:

Антони Тончевски- магистър, специалност: Технология на кожите и влакната , 1986 г., 
Диплома Серия А 86 № 009458 , Регистрационен номер 15867 от 1986 г . , ХТМУ, гр. София; 
Инженер химик, 1986 г., Диплома Серия А 86 № 009458, Регистрационен номер 15867 от 
1986 г., ХТМУ, гр. София. Общ професионален опит -Над 20 години общ професионален опит в 
областта на опазване компонентите на околната среда, в точност: Оценка на емисиите в 
атмосферния въздух - инвентаризация и дисперсионно моделиране; Оценки на качество на 
атмосферния въздух и мерки за смекчаване; Програми и други стратегически документи за 
опазване на околната среда; Екологични оценки и ОВОС. Прилагане на законодателството на 
ЕС по околна среда; Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
Месторабота: „Енвиро Консулт” ООД. Период: 1999 г. - до момента. Длъжност: Управител и 
експерт по ОС. Функции: Консултантски услуги по опазване на околната среда на държавни 
институции и бизнеса. Инвентаризации на замърсители, разработка на Програми, Наредби, 
екологична оценка, чисти технологии. Моделиране на емисии.
Месторабота: „ЕРС-КОС” ООД, София Период: 2005 - 2010 г. Длъжност: Технически директор 
и експерт по ОС. Функции: Консултантски услуги на фирми, Общини и Министерства, свързани 
с управление на битови и опасни отпадъци, Екологични оценки, Стратегическо оценяване на 
планове и политики, КПКЗ, Планове за управление на разтворители.
Месторабота: Химикотехнологичен и металургичен университет, София Период: 1988 - 
2008 г. Длъжност: Преподавател. Функции: Преподавател по "Опазване на околната среда при 
обработка на кожи и обувки", „Екологично законодателство”, Научноизследователска работа по 
"чисти технологии", оценка и предотвратяване на замърсяванията и оползотворяване на 
странични продукти (отпадъци).
Ръководство на магистърски и бакалавърски дипломни работи.

Специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на една 
услуга за изготвяне/актуализация на стратегически и/или програмни документи в областта на 
качеството на атмосферния въздух и/или в областта на опазване на околната среда или екв.:

1. договор №184/27.12.2002 г„ сключен между Министерство на околната среда и водите и 
"Енвиро Консулт" ООД, за РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ДИРЕКТИВА 99/1 З/ЕС за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, 
дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и
инсталации. Период на изпълнение: 12.2002 - 05.2003г. Позиция:



Ръководител. Основни отговорности: ръководство и мобилизация на екипа, комуникация с 
Възложителя, докладване и изпълнение на основните дейности по проекта. Изпълнени са 
следните дейности: Анализ на изискванията на ЕС във връзка с разработването на програми за 
прилагане на определени директиви и проучване на наличния опит; Проучване на наличната 
информация, която може да бъде използвана при разработването на програмата за прилагане на 
Директива 99/1 З/ЕС; Определяне на необходимата допълнителна
информация, която да бъде използвана при разработването на програмата за прилагане на 
Директива 99/1 З/ЕС; Изготвяне на проект на програмата за прилагане на Директива 99/1 З/ЕС; 
Изготвяне на проект на окончателен вариант на програмата за прилагане на Директива 99/1 З/ЕС 
на български и английски език.
Договор между община Стара Загора и АСЕКОБ, Проект е предмет: изготвяне на 
Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми 
на община Стара Загора за периода 2013-2015 г. Позиция: Ръководител на екип. Период на 
изпълнение: 02-06. 2013 г. Основни отговорности: ръководство и мобилизация на екипа, 
комуникация с Възложителя, изготвяне на Програма за намаляване на нивата на азотен 
диоксид и достигане на установените норми на община Стара Загора за периода 2013-2015 
г.
Допълнителен специфичен опит като експерт при изготвяне/актуализация на стратегически 
и/или програмни документи в областта на качеството на атмосферния въздух и/или в областта 
на опазване на околната среда или екв.:
-Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Монтана - 
инвентаризация на емисиите, оценка на качеството на атмосферния въздух чрез
дисперсионно моделиране и оценка на ефективността на мерките за смекчаване, 01.2011
07.2011 г.; Възложител: Община Монтана Длъжност: Експерт по качеството на Въздуха

- Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Враца - 
инвентаризация на емисиите, оценка на качеството на атмосферния въздух чрез дисперсионно 
моделиране и оценка на ефективността на мерките за смекчаване, 03.2011-09.2011 г.; 
Възложител: Община Враца Длъжност: Експерт по качеството на Въздуха
- Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Златица - 
инвентаризация на емисиите, оценка на качеството на атмосферния въздух чрез дисперсионно 
моделиране и оценка на ефективността на мерките за смекчаване, Юли 2012 г,- Февруари 2013 
г.; Възложител: Община Златица Длъжност: Експерт по качеството на Въздуха
- Изготвяне на план за мониторинг за емисиите на парникови газове на „Аурубис България” АД- 
Септември - Декември 2012 г. Възложител: „Аурубис България” АД Длъжност: Експерт по 
качеството на Въздуха Доклад относно отговорностите на „Топлофикация Русе” ЕАД във 
връзка със законодателството по опазване на околната среда- 08.2012 -09.2012 г.; Възложител: 
„Топлофикация Русе” ЕАД. Длъжност: Експерт околна среда - компонент въздух. Доклад

за изпълнение на пилотен проект за техническо решение за намаляване на 
замърсяването в атмосферния въздух от изгарянето на твърди горива в битовия сектор в община 
Пловдив- 2015 г.; Възложител: Община Пловдив. Длъжност: Експерт по качеството на Въздуха.
- Актуализация на Програма за качество на атмосферния въздуха на община Монтана - 
инвентаризация на емисиите, оценка на качеството на атмосферния въздух чрез 
дисперсионно моделиране и оценка на ефективността на мерките за смекчаване, 02.2016 - 
06.2016г.; Възложител: Община Монтана. Длъжност: Експерт по качеството на Въздуха 
Изпълнител: БТ-Инженеринг ЕООД.
- Актуализация на Програма за качество на атмосферния въздуха на община Ямбол - 
инвентаризация на емисиите, оценка на качеството на атмосферния въздух чрез дисперсионно 
моделиране и оценка на ефективността на мерките за смекчаване, 04.2016-10.2016 г.; 
Възложител: Община Ямбол Длъжност: Експерт по качеството на Въздуха.
- Анализ на емисиите в атмосферния въздух от пиролизните инсталации като Етап 2 от задача 
“Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на инсталациите за



пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF и анализ на съответствието на образуваните от 
процеса фракции с условията на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за „край на 
отпадъка“- 2017 г. Възложител: МОСВ Длъжност: НКЕ по отпадъци, емисии и ОВОС 
Изпълнител: БТ-Инженеринг ЕООД

Проект: Europe Aid/l 35512/DH/SER/BY" Technical Assistance to Support the Development
oi Green Economy m Belarus", Contract № ENPI/2014/350-889 (Техническа помощ в подкрепа за 
развитие на зелена икономика в Беларус.) Експерт отговорен за изпълнение на компонент В от 
проекта - Разработване на Програмата за действие за намаляване на емисиите в 
атмосферния въздух до 2030 г„ обхванати от Протокола от Гьотеборг, с прилагане на цялостен 
инвентаризационен списък на емисиите. Позиция: Ключов експерт, Беларус, Изпълнител:
Hulla & Co. Human Dynamics KG, 11. 2014 -06. 2017 Възложител: Европейска комисия.

Проект: Serbia - EuropeAid/ /131555/C/SER/RS - Law enforcement in the field of
industrial pollution control, prevention o f chemical accidents and establishing the EMAS system 
(Прилагане на законодателството в областта на контрол върху индустриалните замърсители, 
превенция на инциденти с химични замърсявани и изграждане на EMAs система. ) Участие в 
изготвянето на окончателен доклад относно пропуските при пълното прилагане на 
изискванията, предвидени в глава V от IED (специфични изисквания за емисиите във въздуха, 
приложими за някои промишлени инсталации, които използват органични летливи съединения 
в техните производствени процеси. Сърбия. Позиция: експерт Изпълнител: Hulla & Co. Human 
Dynamics KG, 08/2015-12/2015 Възложител: Европейска комисия.Проект:
EuropeAid/137868/DH/SER/BY "Technical Assistance to Support to Effective Air Emissions and 
Radiation Monitoring, and Improved Environmental Management in Belarus", Contract № 
ENI/2017/390-690 (Техническа помощ за подкрепа на ефективен мониторинг на емисиите във 
въздуха и радиация и подобрено управление на околната среда в Беларус.)Позиция: Ключов 
експерт, Беларус, Изпълнител: Hulla & Co. Human Dynamics KG, 12. 2017 -продължава 
Възложител: Европейска комисия

Комисията установи от така представената информация, че лицето предложено за ръководител 
на екип отговаря на поставените минимални изисквания за образование и опит.

Комисията констатира, че участника е представил ЕЕДОП, подписан от Антони Тончевски.

Участника трябва да изясни в ЕЕДОП статута на посоченият експерт.
В случай, че лицето е на трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника, то 
информацията за лицето е правилно посочена в ЕЕДОП в част IV. Критерии за подбор, раздел В 
„Технически и професионални способности“ в част „Образователна и професионална 
квалификация“ и за експерта не следва да се представя отделен ЕЕДОП. (В този смисъл е 
Решение № 9653 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. дело № 6344/2018), в което ВАС изразява 
становище, че когато едно физическо лице, което е част от структурата на участника (в най- 
широк смисъл- т.е независимо от това дали е в трудови, служебни или облигационни 
правоотношения), ще изпълнява предмета на поръчката, като част от експертния екип не 
предоставят самостоятелен ЕЕДОП, а се посочва в ЕЕДОП на участника.

Ако лицето е „трето лице“, което едновременно с това ще изпълнява и част от предмета 
на поръчката, то тогава липсва посочването на третото лице като подизпълнител в ЕЕДОП и 
съответно липсва информация за подизпълнителя, съгласно указанията в документацията и 
ЕЕДОП. (Решение № 12916 от 02.10.2019 г. по адм. д. № 8696/2019 на Върховния 
административен съд, във връзка с Решение № 709 от 20.06.2019г. , постановено по преписка № 
КЗК-394/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията.)

„ Следва да се посочи, че в документацията за участие в процедурата няма изискване 
експертите -  физически лица, включени в екипа на участника, с които ще се изпълняват 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, да представят отделен ЕЕДОП. В случай, 
че е представен ЕЕДОП от физически лица, които в същото време са посочени в ЕЕДОП на 
участник, като експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, следва да бъде 
ясно какъв точно ресурс на тези трети лица (физически лица-експерти) ще се използва. В



случай, че физическите лица (експертите) са включени в ЕЕДОП на участник, следва да бъде 
ясно дали тези физически лица са трети лица, чийто ресурс ще се използва, ш и самите 
физически лица са ресурсът, който ще използва участникът. Физическите лица (експертите) 
от екипа на участника могат да са ресурс на трето лице, само ако участникът ги е наел от 
основния им работодател, т.е. договор е сключен с основния работодател на физическите 
лица (експертите), а не лично с физическите лица (експертите).
В заключение, за специалисти, които не са в трудово/служебно/гражданско правоотношение, 
следва да се представи отделен ЕЕДОП. ЕЕДОП следва да се представи за трето лице само в 
случаите, при които се предоставя като ресурс от трето, неучастващо в изпълнението на 
поръчката лице - работодателя на съответния специалист. В случай на предоставяне на 
човешки ресурс, ЕЕДОП следва да бъде подписан от работодателя-трето лице, което 
предоставя съответния ресурс на участника. “ (комисията посочва горното с оглед 
посочване на пълни и ясни указания към участника по пример на разгледан аналогичен 
случай във влязло в сила Решение № 1391 от 13.12.2018 г. по преписка вх. № КЗК - 980 / 
2018 г., (закрито заседание) на Комисията за защита на конкуренцията)

Експерт „Климатолог“ -  Квалификация: Висше образование в област „Природни науки, 
математика и информатика“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или екв. образование, 
придобито в страната или чужбина, в областите посочени по- горе или еквивалентни на 
посочените. Общ професионален и специфичен опит:професионален опит по съответната 
специалност-минимум З(три) години;специфичен опит като експерт при изпълнението на една 
услуга за изготвяне/актуализация на стратегически и/или програмни документи в областта на 
качеството на атмосферния въздух и/или в областта на опазване на околната среда или 
еквивалент.

Участникът е представил следната информация:

Позиция в екипа - Експерт „Климатолог“ -име, презиме и фамилия: Вероника Шопова. 
Образование - Доктор, Диплома №34520 от 19.08.2010 г., специалност 01.08.13 „География на 
страните“, Висша атестационна комисия, период на обучение: (01.2006- 01.2009 г.,
редовна форма на обучение, докторантура в СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски 
факултет). Тема на дисертацията: „Регионални стратегии на устойчивото развитие в България 
(Методологични и приложни аспекти) “. магистър, специалност География специализация 
Политическа университет специалност магистърска география, ,Св.Климент География, 
програма Софийски Охридски“, Геолого-географски факултет, Серия А-2003 СУ №170989 от 
06.04.2005 г. (период: 10.2003-04.2005г., редовна форма на обучение)

Участникът на стр. 29- 30 от ЕЕДОП е представил подробна информация за 
професионалния опит на лицето по специалността, като видно от така представените 
данни лицето има повече от три години професионален опит. На стр. 31-32 от ЕЕДОП е 
представена информация за специфичен опит в отговор на изискването за: „специфичен 
опит като експерт при изпълнението на една услуга за изготвяне/актуализация на 
стратегически и/или програмни документи в областта на качеството на атмосферния 
въздух и/или в областта на опазване на околната среда или еквивалент.“

Изпълнител:Кооперация „София Консултинг Груп“, Договор с предмет „Изготвяне на Програма 
за управление на отпадъците на Община Монтана до 2020 г.”. Период на изпълнение: 12.10.2015 
г. -  13.04.2016 г. г., Позиция:Ключов експерт №1- стратегическо планиране, Основни 
отговорности: участва в изготвяне на Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни 
документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците, 
SWOT- анализ. Участва в разработването на програма за управление на отпадъците на Община



Монтана до 2020 г. и План за действие към нея.

Изпълнител:Кооперация „София Консултант Груп“, Договор СО-РД-55- 286/29.05.2014 г. с 
предмет „Изготвяне на Програма за управление на отпадъците 2014 г. - 2020 г.”. Период на 
изпълнение:29.05.2014 г. -29.07.2015 г., Позиция: Ключов експерт №1- стратегическо 
планиране, Основни отговорности: участва в изготвяне на Анализ и оценка на действащите 
нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по 
управление на отпадъците, SWOT- анализ. Участва в разработването на програма за управление 
на отпадъците на Столична община до 2020 г. и План за действие към нея.

Изпълнител: Консорциум „НРНСАД”, Кооперация „София консултинг груп”- член на 
консорциума, Договор с предмет „Проект за развитие на общинската инфраструктура 
„Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион 
на Република България”, Период на изпълнение: 22.12.2011-8.01.2014 г„ Позиция:Експерт 
регионално развитие, Основни отговорности: преглед и събиране на данни. Участва в изготвяне 
на Генерални планове на 19 на брой ВиК-та в Западен регион на Р България в следните части: 
природни характеристики,социално- икономически характеристики и прогнози за обособената 
територия на 19-те ВиК -дружества.

Предвид изложената информация, комисията установи съответствие с изискванията за Експерт 
„Климатолог“, но липсва представена информация от участника дали лицето е част от 
структурата на участника.

Участника трябва да изясни в ЕЕДОП статута на посоченият експерт.
В случай, че лицето е на трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника, то 
информацията за лицето е правилно посочена в ЕЕДОП в част IV. Критерии за подбор, раздел В 
„Технически и професионални способности“ в част „Образователна и професионална 
квалификация“ и за експерта не следва да се представя отделен ЕЕДОП. (В този смисъл е 
Решение № 9653 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. дело № 6344/2018), в което ВАС изразява 
становище, че когато едно физическо лице, което е част от структурата на участника (в най- 
широк смисъл- т.е независимо от това дали е в трудови, служебни или облигационни 
правоотношения), ще изпълнява предмета на поръчката, като част от експертния екип не 
предоставят самостоятелен ЕЕДОП, а се посочва в ЕЕДОП на участника.

Ако експерта не е в трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника то тогава 
липсва представен ЕЕДОП от третото лице, което го предоставя. Ако лицето е „трето лице“, 
което едновременно с това ще изпълнява и част от предмета на поръчката, то тогава липсва 
посочването на третото лице като подизпълнител в ЕЕДОП и съответно липсва информация за 
подизпълнителя, съгласно указанията в документацията и ЕЕДОП. (Решение № 12916 от
02.10.2019 г. по адм. д. № 8696/2019 на Върховния административен съд, във връзка с Решение 
№ 709 от 20.06.2019г. , постановено по преписка № K3K-394/2019 г. на Комисия за защита на 
конкуренцията.)

„ Следва да се посочи, че в документацията за участие в процедурата няма изискване 
експертите -  физически лица, включени в екипа на участника, с които ще се изпълняват 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, да представят отделен ЕЕДОП. В случай, 
че е представен ЕЕДОП от физически лица, които в същото време са посочени в ЕЕДОП на 
участник, като експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, следва да бъде 
ясно какъв точно ресурс на тези трети лица (физически лица-експерти) ще се използва. В 
случай, че физическите лица (експертите) са включени в ЕЕДОП на участник, следва да бъде 
ясно дали тези физически лица са трети лица, чийто ресурс ще се използва, ш и самите 
физически лица са ресурсът, който ще използва участникът. Физическите лица (експертите) 
от екипа на участника могат да са ресурс на трето лице, само ако участникът ги е наел от 
основния им работодател, т.е. договор е сключен с основния работодател на физическите 
лица (експертите), а не лично с физическите лица (експертите).



В заключение, за специалисти, които не са е трудово/служебно/гражданско правоотношение, 
следва да се представи отделен ЕЕДОП. ЕЕДОП следва да се представи за трето лице само в 
случаите, при които се предоставя като ресурс от трето, неучастващо в изпълнението на 
поръчката лице - работодателя на съответния специалист. В случай на предоставяне на 
човешки ресурс, ЕЕДОП следва да бъде подписан от работодателя-трето лице, което 
предоставя съответния ресурс на участника. “ (комисията посочва горното с оглед 
посочване на пълни и ясни указания към участника по пример на разгледан аналогичен 
случай във влязло в сила Решение № 1391 от 13.12.2018 г. по преписка вх. № КЗК - 980 / 
2018 г., (закрито заседание) на Комисията за защита на конкуренцията)

Експерт „Инженер-еколог“ Квалификация: Висше образование в област „Технически 
науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентно образование, придобито в 
страната или чужбина, в областите по- горе или еквивалентни на посочените. Специфичен опит: 
участие в изпълнение на поне 1 услуга за изготвяне/актуализация на стратегически и/или 
програмни документи в областта на качеството на атмосферния въздух и/или в областта на 
опазване на околната среда или еквивалент.

Участникът предлага за позицията:
Стефан Дишовски- Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, 
учебно заведение): магистър, инженер-химик, специалност: Индустриални химия, 2003 г., 
Диплома Серия ХТМУ - 2003, Регистрационен № 023937/2003 г., ХТМУ, гр. София= 
Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти 
сходни с предмета на поръчката): Над 15 години общ професионален опит в областта на 
опазване на околната среда.
Сочи се Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община 
Монтана“
Период на изпълнение: Януари-Юли 2011 г.; Възложител: Община Монтана Изпълнител: 
„Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт по качеството на въздуха. Основни отговорности: 
Извършване на дисперсионно моделиране на емисиите в атмосферния въздух. Участие в 
изготвянето на Програма за качество на атмосферния въздух, в частност анализ на качеството на 
атмосферния въздух в района, анализ на произхода на замърсяването на атмосферния въздух, 
инвентаризация на емисиите, избор на мерки за намаляване на замърсяването, анализ на 
разходите и изготвяне на план за действие.

Проект “Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Враца“ 
Период на изпълнение: Март-Септември 2011 г. Възложител: Община Враца Изпълнител:
„Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт по качеството на въздуха. Основни отговорности: 
Извършване на дисперсионно моделиране на емисиите в атмосферния въздух. Участие в 
изготвянето на Програма за качество на атмосферния въздух, в частност анализ на качеството на 
атмосферния въздух в района, анализ на произхода на замърсяването на атмосферния въздух, 
инвентаризация на емисиите, избор на мерки за намаляване на замърсяването, анализ на 
разходите и изготвяне на план за действие.

Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Златица“ 
Период на изпълнение: Юли 2012 г.- Февруари 2013 г.; Възложител: Община Златица 
Изпълнител: „Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт по качеството на въздуха Основни 
отговорности: Извършване на дисперсионно моделиране на емисиите в атмосферния въздух. 
Участие в изготвянето на Програма за качество на атмосферния въздух, в частност анализ на 
качеството на атмосферния въздух в района, анализ на произхода на замърсяването на 
атмосферния въздух, инвентаризация на емисиите, избор на мерки за намаляване на 
замърсяването, анализ на разходите и изготвяне на план за действие.
Изготвяне на план за мониторинг за емисиите на парникови газове на „Аурубис България” АД- 
2012-2013 г.; Възложител: „Аурубис България” АД Изпълнител: „Енвиро Консулт“ ООД 
Длъжност: Експерт по качеството на въздуха. Период на изпълнение: Септември - Декември 
2012 г. Основни отговорности: Изготвяне на план за мониторинг на емисиите на парникови



газове Доклад относно отговорностите на „Топлофикация Русе” ЕАД във връзка със 
законодателството по опазване на околната среда;
Период на изпълнение:Август-Септември 2012 г.; Възложител: „Топлофикация Русе” ЕАД 
Изпълнител: „Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт околна среда - компонент въздух. 
Основни отговорности: Анализ на отговорностите на „Топлофикация Русе” ЕАД във връзка със 
законодателството по качество на въздуха и изменение на климата. Доклад за изпълнение на 
пилотен проект за техническо решение за намаляване на замърсяването в атмосферния въздух 
от изгарянето на твърди горива в битовия сектор в община Пловдив
Период на изпълнение:Март- Септември 2015 г.; Възложител: Община Пловдив. Изпълнител: 
„Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт по качеството на въздуха Основни отговорности: 
Извършване на дисперсионно моделиране. Анализ на качеството на атмосферния въздух в 
района. Преглед и анализ на приложимите технически решения за монтиране на пречиствателни 
съоръжения. Изготвяне на цялостен подход за реализация на пилотен проект. Актуализация на 
Програма за качество на атмосферния въздуха на община Монтана
Период на изпълнение:Февруари- Юни 2016 г. Възложител: Община Монтана. Изпълнител: БТ- 
Инженеринг ЕООД Длъжност: Експерт по качеството на въздуха. Основни отговорности: 
Извършване на дисперсионно моделиране на емисиите в атмосферния въздух. Участие в 
изготвянето на Програма за качество на атмосферния въздух, в частност анализ на качеството на 
атмосферния въздух в района, анализ на произхода на замърсяването на атмосферния въздух, 
инвентаризация на емисиите, избор на мерки за намаляване на замърсяването, анализ на 
разходите и изготвяне на план за действие. Актуализация на Програма за качество на 
атмосферния въздуха на община Ямбол Период на изпълнение: Април- Октомври 2016 г.; 
Възложител: Община Ямбол Изпълнител: „Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт по 
качеството на въздуха. Основни отговорности: Извършване на дисперсионно моделиране на 
емисиите в атмосферния въздух. Участие в изготвянето на Програма за качество на 
атмосферния въздух, в частност анализ на качеството на атмосферния въздух в района, анализ 
на произхода на замърсяването на атмосферния въздух, инвентаризация на емисиите, избор на 
мерки за намаляване на замърсяването, анализ на разходите и изготвяне на план за действие. 
Анализ на емисиите в атмосферния въздух от пиролизните инсталации като Етап 2 от задача 
“Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на инсталациите за 
пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF и анализ на съответствието на образуваните от 
процеса фракции с условията на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за „край на 
отпадъка“- Период на изпълнение: Март-Юли 2017 г.
Възложител: МОСВ Изпълнител: БТ-Инженеринг ЕООД Длъжност: НКЕ по отпадъци, емисии и 
ОВОС.
Основни отговорности: Анализ на резултатите от извършените измервания на емисиите в 
атмосферния въздух от инсталациите за пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF. 
Разработване на „Програмаза подобряване на качеството на атмосферния въздух на 
територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г." , по 
проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на 
територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г.” 
регистриран в ИСУН 2020 с № BG16M10Р002-5.002-0011 по процедура №

BG16M10P002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух“ по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“ 
Период на изпълнение: Август 2017- Август 2018 г.

Възложител: община Пловдив Изпълнител: „Енвиро Консулт“ ООД Длъжност: Експерт 
„Политика по изменение на климата и качество на въздуха“. Основни отговорности: 
Извършване на дисперсионно моделиране на емисиите в атмосферния въздух. Участие в 
изготвянето на Програма за качество на атмосферния въздух, в частност анализ на качеството на 
атмосферния въздух в района, анализ на произхода на замърсяването на атмосферния въздух, 
инвентаризация на емисиите, избор на мерки за намаляване на замърсяването, анализ на 
разходите и изготвяне на план за действие. Представяне на Програмата пред обществеността, 
чрез организиране и провеждане на пресконференции и обществени обсъждания. Актуализация 
на Програма за качество на атмосферния въздуха на община Дупница Период на изпълнение: 
Февруари 2018- Април 2019 г.; Възложител: Община Дупница.



Предвид изложената информация, комисията установи съответствие с изискванията за 
„Инженер-еколог“.

Комисията констатира, че участника е представил ЕЕДОП, подписан от Стефан Дишовски.

Участника трябва да изясни в ЕЕДОП статута на посоченият експерт.
В случай, че лицето е на трудово/служебно/гражданско правоотношение с участника, то 
информацията за лицето е правилно посочена в ЕЕДОП в част IV. Критерии за подбор, раздел В 
„Технически и професионални способности“ в част „Образователна и професионална 
квалификация“ и за експерта не следва да се представя отделен ЕЕДОП. (В този смисъл е 
Решение № 9653 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. дело № 6344/2018), в което ВАС изразява 
становище, че когато едно физическо лице, което е част от структурата на участника (в най- 
широк смисъл- т.е независимо от това дали е в трудови, служебни или облигационни 
правоотношения), ще изпълнява предмета на поръчката, като част от експертния екип не 
предоставят самостоятелен ЕЕДОП, а се посочва в ЕЕДОП на участника.

Ако лицето е „трето лице“, което едновременно с това ще изпълнява и част от предмета 
на поръчката, то тогава липсва посочването на третото лице като подизпълнител в ЕЕДОП и 
съответно липсва информация за подизпълнителя, съгласно указанията в документацията и 
ЕЕДОП. (Решение № 12916 от 02.10.2019 г. по адм. д. № 8696/2019 на Върховния 
административен съд, във връзка с Решение № 709 от 20.06.2019г. , постановено по преписка № 
КЗК-394/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията.)

„ Следва да се посочи, че в документацията за участие в процедурата няма изискване 
експертите -  физически лица, включени в екипа на участника, с които ще се изпълняват 
дейностите от обхвата на обществената поръчка, да представят отделен ЕЕДОП. В случай, 
че е представен ЕЕДОП от физически лица, които в същото време са посочени в ЕЕДОП на 
участник, като експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, следва да бъде 
ясно какъв точно ресурс на тези трети лица (физически лица-експерти) ще се използва. В 
случай, че физическите лица (експертите) са включени в ЕЕДОП на участник, следва да бъде 
ясно дали тези физически лица са трети лица, чийто ресурс ще се използва, ш и самите 
физически лица са ресурсът, който ще използва участникът. Физическите лица (експертите) 
от екипа на участника могат да са ресурс на трето лице, само ако участникът ги е наел от 
основния им работодател, т.е. договор е сключен с основния работодател на физическите 
лица (експертите), а не лично с физическите лица (експертите).
В заключение, за специалисти, които не са в трудово/служебно/гражданско правоотношение, 
следва да се представи отделен ЕЕДОП. ЕЕДОП следва да се представи за трето лице само в 
случаите, при които се предоставя като ресурс от трето, неучастващо в изпълнението на 
поръчката лице - работодателя на съответния специалист. В случай на предоставяне на 
човешки ресурс, ЕЕДОП следва да бъде подписан от работодателя-трето лице, което 
предоставя съответния ресурс на участника. “ (комисията посочва горното с оглед 
посочване на пълни и ясни указания към участника по пример на разгледан аналогичен 
случай във влязло в сила Решение № 1391 от 13.12.2018 г. по преписка вх. № КЗК - 980 / 
2018 г., (закрито заседание) на Комисията за защита на конкуренцията)

Експерт „Финансист“ - Квалификация: Висше образование в област „Социални, стопански и 
правни науки“, професионално направление „Икономика“, съгласно Класификатор на областите 
на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или 
еквивалентно образование, придобито в страната или чужбина, в областите по- горе или 
еквивалентни на посочените. Общ професионален и специфичен опит: професионален опит по 
съответната специалност-минимум 3 (три) години; специфичен опит в изготвянето на минимум 
един финансов анализ и/или анализ „разходи -  ползи“.



Участника предлага за позицията Дочка Велкова, Образование -Доктор, Народно
стопанство, 2009 г., №32806, Висша атестационна комисия (Институт за икономически 
изследвания при БАН); Магистър, Финанси, 2002 г., №003169, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Велико Търново, България; Лицето е посочено като собствен ресурс.

Общ професионален опит:

От 06/1998 - до сега, Кооперация “София Консултинг Груп”, Експерт, Основни функции: 
Участие в проекти на организацията в областта на финансови и икономически анализ, 
интегрирано управление на водите, стратегическо планиране. От 03/2009- досега, Институт за 
икономически изследвания при БАН, Главен асистент, основни функции: Разработване на 
научноизследователски проекти в сферата на социално-икономическото развитие.

Специфичен опит в изготвянето на минимум един финансов анализ и/или анализ „разходи - 
ползи“ : Участник Обединение „ПЕТРИЧ - УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ 2017“, „Кооперация София консултинг груп“ - лидер в обединението, Позиция: 
Кл. експерт 5: „Финанси“, Период на изпълнение: Договор с предмет „Техническа помощ за 
изготвяне на проектно предложение по обявена Процедура В016М10Р002-2.002 „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020г.“„ 
Основни отговорности: Изготвяне на анализ разходи ползи.
Участник Обединение „Дупница - Управление на отпадъците 2017“, „Кооперация София 
консултинг груп“ - лидер в обединението, Период на изпълнение: 31.03.2017 - 20.04.2017 г„ 
Договор с предмет “Експертна помощ за подготовка на инвестиционнопроектно предложение 
по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци“. Позиция: Финансист - ключов експерт 1, Основни 
отговорности: Изготвяне на анализразходи-ползи.Предоставяне на експертна помощ в хода на 
подготовка на проектното предложение.
договор между община Петрич и Дружество по ЗЗД „Петрич - Компостиране“ с Кооперация 
„София Консултинг груп” - лидер, Период на изпълнение: 28.06.2016 г. - 01.08.2016 г., 
“Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 
предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" в рамките на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“, Позиция: Финансист (Ключов експерт 1). Основни функции: 
Изготвяне на анализ разходи-ползи. договор между община Монтана и Дружество по ЗЗД 
„Монтана - Компостиране 2016“ с Кооперация „София Консултинг груп” - лидер, Договор с 
предмет „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор 
на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Позиция:Финансист (Ключов експерт 1). 
Основни функции: Изготвяне на анализ разходи-ползи. ДЗЗД „Обединение ВиК инфраструктура 
Смолян 2014“, лидер Кооперация “София Консултинг Еруп”, Период на изпълнение: 18.07.2014 
г. -30.11.2014 г., Позиция: Ключов експерт 4 - Финансист в договор с предмет „Подготовка и 
попълване на Формуляр за европейскофинансиране, включително прединвестиционни 
проучвания за регионален интегриран проектза водоснабдяване и канализация на обособена 
територия на ВиК ЕООД Смолян.
Основни функции: Поносимост на цената за население с ниски доходи, анализ на 
чувствителността и риска, проверка на финансовата жизнеспособност на „ВиК“ ЕООД Смолян, 
разработване на икономически анализ при спазване изискванията на Ръководството за анализ на 
инвестиционни проекти по разходи и ползи, одобрено от Главна дирекция „Регионална 
политика” на Европейската комисия.

Предвид изложената информация, комисията установи съответствие с изискванията за
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Експерт „Финансист“

В отговор на изискването: „Участникът прилага система за управление на качеството,
съгласно стандарта ISO EN 9001:2015 или еквивалентен за предоставяне на услуги в областта на 
опазване на околната среда или еквивалент или еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството.

Участникът е удостоверил съответствие с изискването като е представил следната 
информация:

Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015, с per. номер CQ-BG- 
025/16/02/bul, с обхват (1) консултантски услуги в сферата на околната среда, 
включително управление на отпадъци, води, природа и биоразнообразие, качество на 
въздуха, изменение на климата, опазване на почвите, шум; провеждане на екологични 
процедури, (2) консултантски услуги в сферата на бизнеса и управлението на проекта и 
(3) проучвания на общественото мнение (събиране и обработка на информация чрез 
проучвания) и услуги, свързани с анализ на данни от проучвания,

Сертификатът е валиден от 27 юни 2019 г. до 26 юни 2022 г.
издаден от: Акредитиран сертифициращ орган Оми Ойроцерт ГмбХ, Магдебург,
Германия (OHMI Eurocert GmbH, Magdeburg, Germany)

Участникът е представил ЕЕДОП за Кооперация „София консултинг Груп“, подписан с 
ел. подпис от:

- Борислав Тафраджийски;
- Спартак Керемидчиев;
- Яна Кирилова;
- Лина Иванова;
- Дочка Велкова;
- Цветана Григорова.

В този смисъл ЕЕДОП за Кооперация „София консултинг Груп“ е подписан с ел. подпис 
от Председателя на кооперацията Борислав Тафраджийски, както и от лицата, включени в 
състава на Управителния съвет: Борислав Тафраджийски; Спартак Керемидчиев; Яна 
Кирилова и тези включени в състава на контролния съвет: Лина Иванова; Дочка Велкова; 
Цветана Григорова. Участникът е посочил ползването на трети лица, като е представил:

- ЕЕДОП, подписан с ел. подпис от Антони Тончевски, определен като ръководител на
екипа.

- ЕЕДОП, подписан с ел. подпис от Стефан Дишовски, определен като експерт- еколог в
екипа на участника.

Комисията предприе мерки по извършване на идентификация по ЗМИИ на 
действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или физическите 
лица) и установи член кооператорите се установяват от Устав на Кооперация „София 
консултинг груп“, публикуван в търговския регистър. Извършеното действие на 
комисията не променя факта, че участникът не е посочил в ЕЕДОП информация в



ЕЕДОП, от която да се извърши идентификация по ЗМИП на действителния собственик 
на юридическото лице (физическото лице или физическите лица) - член кооператорите.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти.

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 
посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № ............................ / 2019 г.
До Комисията, определена със Заповед № РД 22 -1394/27.08.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на 
община Велико Търново“, с уникален номер в РОП 00073-2019-004Ют участник:
.................................................................Е И К ................................................................
Адрес за кореспонденция: гр ад :.........................................Пощенски код...................................
Улица........................................................................................................... , вх. ет................
Телефон:...............................................ф акс :......................................................................................
Електронна п о щ а ..................................................................................................................................
Лице за контакти:.................................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния 
въздух на община Велико Търново“, с уникален номер в РОП 00073-2019-0041________



Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на писмо 
с изходящ номер”, като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол”.

Комисията приключи работа в 10:45 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП ще 
бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състащ—

П Р Е Д С Е Д ^ Е Л : проф. Георги Камарашев -  Заместник - кмет „Строителство и устройство на 
територият^’;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Щ трова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
 к/

<1 ■

2. Русанкг^дександрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

3. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“;

^ГГВеселин' Стбйков - Главен специалист.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент 
(ЕС) 2016/679.




