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I. Днес, 27.06.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 

102, в 11:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-57/27.06.2017г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров – началник отдел „Управление на собствеността” към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

 

и  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

           3. Цветелина Андонова – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

           4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”– 

правоспособен юрист 

се събра, за да разгледа и оцени офертите и да класира участниците по критерий ,,най-

ниска цена” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на водохващане, 

водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Антон към ТД 

“Държавен резерв” гр. София“, чрез събиране на оферти с обява № 1595/06.06.2017г. 

 Поради отсъствие по обективни причини на председателя Любен Бояров и редовния 

член Георги Йончев, същите се заместват съответно от заместващ председател Евдокия 

Педашенко - директор Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността”, и Мария Христова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” 

към Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”- резервен 

член на комисията, определен с горецитираната заповед. 

 

Заместващият председател на комисията откри заседанието, като запозна 

присъстващите със състава на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, както и със 

списъка на постъпилите оферти. В определения срок – до 17:30 часа на 23.06.2017г. са 

получени 4 (четири) оферти, както следва: 

1. 1. Оферта с вх. № 2917/22.06.2017г. от „Проджект планинг енд Мениджмънт” 

ООД, постъпила в 16:26 ч. 

2. Оферта с вх. № 2918/22.06.2017г. от „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД, 

постъпила в 16:30 ч. 

3. Оферта с вх. № 2922/23.06.2017г. от „Еко Енергопроект“ ООД, постъпила в 

11:14 ч. 

4. Оферта с вх. № 2925/23.06.2017г. от „Тера Арс“ ЕООД, постъпила в 13:02 ч. 

 

В съответствие с изискването на чл. 51, ал. 8 и чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, всички членове 

на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за изискванията по чл. 51, ал. 8-

13 от ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване,  като констатира следното: 

 



 

1. Оферта с вх. № 2917/22.06.2017г. от „Проджект планинг енд Мениджмънт” ООД 
Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 52 520 лв. (петдесет 

и две хиляди петстотин и двадесет лева) без ДДС.  

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 

участника. 

  

2. Оферта с вх. № 2918/22.06.2017г. от „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 68 800 лв. 

(шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева) без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото и техническото предложение на участника. 

 

3. Оферта с вх. № 2922/23.06.2017г. от „Еко Енергопроект“ ООД 

 Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 48 880 лв. 

(четиридесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС. Единичните цени на 

всички стоки, предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 

участника. 

4. Оферта с вх. № 2925/23.06.2017г. от „Тера Арс“ ЕООД 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 69 200 лв. 

(шестдесет десет и девет хиляди и двеста лева) без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото и техническото предложение на участника. 

 

 След извършване на описаните действия приключи  публичната част от заседанието на 

комисията.  

 

 II. В закрито заседание, проведено на 10.07.2017г., в променен състав в присъствието 

на председателя Любен Бояров и редовния член Георги Йончев, които след запознаване със 

списъка на получените оферти за участие в процедурата, попълниха декларация за съответствие 

на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от 

ППЗОП, Комисията продължи работата си с проверка по същество на документите, съдържащи 

се в офертите на участниците, като констатира следното: 

 

 

 

1. Оферта с вх. № 1901/18.04.2017г. от „Проджект планинг енд Мениджмънт” 

ООД 



 

 Участникът е представил Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 5 и 

декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6 във формата, изискуема от закона и 

изхождат от един от двамата управители на дружеството.  

След преглед на приложените документи комисията констатира, че спрямо участника 

„Проджект планинг енд Мениджмънт” ООД са налице несъответствия с поставените от 

възложителя критерии за подбор, изразяващи се в следното: 

 

1.1.  Комисията установи, че участникът е представил списък на услугите, изпълнени 

през последните 3 (три) години, които са съответно за: 

    „Изготвяне на инвестиционен проект заснемане за узаконяване за обект: Язовир     

„Самуилово“, община Петрич, област Благоевград“ - с посочени сума, дати и с 

получател Министерство на земеделието и храните; 

   „Изготвяне на инвестиционни проекти за „ Водоснабдяване и канализация на 

Лесопарк „Росенец- зона хижи“ - с посочени сума, дати и с получател Община Бургас 

Съгласно т. 1 от критериите за подбор, свързани с „Техническите и професионални 

способности“ – участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни 

с тези на поръчката /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата. 
От така направено описание на извършените дейности, е видно, че същите не са 

идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: дейности във връзка с 
проектиране за водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване. 

 
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 195 и в съответствие с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов списък и/или други документи, които 

могат да съдържат променена и/или допълнена информация, от която да е видно, че 

участникът е изпълнил една или повече дейности, свързани с проектиране за водохващане, 

водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване, през последните 3 (три)  години, 

считано от датата на подаване на офертата. Допълнително представената информация може да 

обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 

            1.2. Участникът е представил заверени „вярно с оригинала“ копия на сертификати EN 

ISO 9001:2008 с № 32496/15/S и EN ISO 9001:2008 с №  EMS -5945/S с област на 

приложение: „Проектантски услуги, включително: строителни обекти, транспортна 

инфраструктура, канализационни обекти, линейна инфраструктура и сходни. Управленско 

консултиране, консултантски услуги, включително юридически консултации в областта на 

линейната структура и проекти, финансирани от различни донори. Подготовка, управление, 

мониторинг и оценка на проекти. Изготвяне на документация за възлагане на обществени  

поръчки, обучение, проучвания и анали. Обследване на строежи за установяване на 

характеристиките им и изготвяне на технически паспорти.“ 
Съгласно поставените от възложителя критерии в т. 2 и т. 3 от критериите за подбор – 

„Технически и професионални способности“ всеки от участниците трябва да разполага със 
внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 и за 
опазване на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015, с обхват, сходен с предмета на 
поръчката или еквивалент. 

Видно от така представените сертификати, е че същите са с различна област на 

приложение и не попадат в предметния обхват на настоящата поръчка, тъй като сред 

изброените дейности липсват водохващане и заустване. 

С оглед на установеното несъответствие  в офертата на участника, комисията реши: на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 195 и в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 

ППЗОП, да изиска от участник да представи други сертификати и/или други документи, които 

могат да съдържат променена и/или допълнена информация, с които да изпълни изискването 

на възложителя по т. 2 и т. 3 от критериите за подбор – „Технически и професионални 

способности“. 

2. Оферта с вх. № 1903/18.04.2017г. от „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД 



 

Участникът е представил Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец 

№ 5 и декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6 във формата, изискуема от 

закона и изхождат от управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството.  
След преглед на приложените документи комисията констатира, че от участника 

„Стройексперт-инженеринг“ ЕООД – не са представени всички изискуеми документи за 
доказване на съответствието с критериите за подбор. 

Комисията установи, че в офертата на участника липсва копие от валиден сертификат 

БДС EN ISO 14001:2015, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на 

поръчката или еквивалент. Вместо това за доказване на съответствието с поставения в т. 3 от 

критериите за подбор – „Технически и професионални способности“, участникът е 

представил удостоверение от АТС Енергийна техника България ООД – официален 

представител на TUV AUSTRIA за България, в което изрично е упоменато, че органът за 

сертификация TUV AUSTRIA е взел решение за издаване и регистриране на сертификат за 

системата на управление на фирмата в съответствие на стандарт ISO 14001:2015 с номер ISO 

14001:2015 20104173002463 със заявен обхват на дейността: „Подготовка, проектиране и 

управление на инвестиционни проекти за хидротехнически, хидроенергийни и 

хидромелиоративни системи, язовири, помпени станции, напоителни и отводнителни 

системи, корекции за реки, водоснабдителни системи, канализационни системи, 

пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и техническа инфраструктура. 

Хидроложки, водостопански, геоложки и екологични проучвания, геодезия, подготовка на 

сметна документация“. 

 С оглед на установеното несъответствие  в офертата на участника, комисията реши: на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 195 и в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 

ППЗОП, да изиска от участника да представи копие на хартиения носител на валиден 

сертификат EN ISO 14001:2015. 

3. Оферта с вх. № 1906/18.04.2017г. от „Еко Енергопроект“ ООД 

Участникът е представил Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец 

№ 5 и декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6 във формата, изискуема от 

закона и изхождат от един от управителя на дружеството.  

След преглед на приложените документи комисията констатира, че от участника „Еко 

Енергопроект“ – не са представени всички изискуеми документи за доказване на 

съответствието с критериите за подбор.  

Комисията установи, че спрямо участникът са налице несъответствие и липси по 

отношение на поставените от възложителя критерии за подбор, изразяващи се в следното: 

            Участникът е представил заверени „вярно с оригинала“ копия на сертификати EN ISO 

9001:2008 и EN ISO 14001:2005 за система за управление в областта на: „Предварителни 

проучвания, проектиране, инженерно-геоложки проучвания, геодезия, мониторинг, научни 

изследвания, консултантска и инженерингова дейност, изготвяне на социално икономически 

и финансови анализи; юридически консултации в процеса на проектиране и строителство. 

Проектиране, контрол и управление на европейски проекти, проектиране и консултантски 

услуги по управление на отпадъци; проектиране и консултантски услуги на пречиствателни 

станции, водоснабдителни и канализационни мрежи, пътища и инфраструктура. 

Консултантски услуги в областта на околната среда и устойчивото развитие, оценки за 

въздействието върху околната среда, екологичните оценки, оценки за съвместимост с 

предмета и целите на защитените зони. Предпроектни и проектни проучвания в областта 

на околната среда, изготвяне на заявления за издаване на разрешителни, свързани със 

законодателството по околната среда, разработване на стратегии, програми и планове.“ 
Съгласно поставените от възложителя критерии в т. 2 и т. 3 от критериите за подбор – 

„Технически и професионални способности“ всеки от участниците трябва да разполага със 
внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 и за 
опазване на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015, с обхват, сходен с предмета на 
поръчката или еквивалент. 



 

Видно от така представените сертификати, е че същите са с различна област на 

приложение и не попадат в предметния обхват на настоящата поръчка, тъй като сред 

изброените дейности липсват водохващане и заустване. 

С оглед на установеното несъответствие  в офертата на участника, комисията реши: на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 195 и в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 

ППЗОП, да изиска от участника да представи други сертификати и/или други документи, 

които могат да съдържат променена и/или допълнена информация, с които да изпълни 

изискването на възложителя по т. 2 и т. 3 от критериите за подбор – „Технически и 

професионални способности“. 

 

4. Оферта с вх. № 2925/23.06.2017г. от „Тера Арс“ ЕООД 

Участникът е представил декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец 

№ 5 и декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6 са представени във формата, 

изискуема от закона и изхождат от управителя на дружеството.  

След преглед на приложените документи комисията констатира, че от участника „Тера 

Арс“ ЕООД – не са представени всички изискуеми документи за доказване на съответствието 

с критериите за подбор.  

Комисията установи, че спрямо участникът са налице липси по отношение на 

поставените от възложителя критерии за подбор, изразяващи се в следното: 

  4.1.  Участникът не е представил валидна застраховка за "Професионална отговорност", 

съгласно чл. 171 от ЗУТ. Съгласно т. 1 от критериите за подбор – „Правоспособност за 

упражняване на професионална дейност“:  участникът следва да притежава валидна 

застраховка за "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, за доказването, на 

което се прилага заверено копие на същата. 
4.2.  Участникът не е представил копия на валидни сертификати  за внедрена система 

за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 и за опазване на околната 
среда по стандарт EN ISO 14001:2015 с обхват, сходен с предмета на поръчката или 
еквивалент. 

            4.3. Участникът не е представил удостоверение за притежавана проектантска 

правоспособност на посочения от него експерт по част „План за безопасност и здраве" – 

Димитър Сергеев Генев. Съгласно изискванията на възложителя всеки от ключовите експерти, 

включени в техническия и/или ръководен състав на участника, следва да притежава 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.  

            В тази връзка участникът следва да представи удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване 

на професионални квалификации /ЗППК/ на посочения от него експерт по част „План за 

безопасност и здраве" – Димитър Сергеев Генев или да посочи лице и да представи издадено 

на него име удостоверение, което ще изпълнява дейностите по част „План за безопасност и 

здраве" - т. 4.6. от критериите за подбор, свързани с „Техническите и професионални 

способности“  
С оглед на установените липси  в офертата на участника, комисията реши: на 

основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, да изиска от участника да представи липсващите документи, 

чрез които да докаже съответствието си с поставените от възложителя критерии в т. 1 - 

„Правоспособност за упражняване на професионална дейност“ и т. 4.6 от „Техническите 

и професионални способности“. 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията реши: да изпрати настоящия протокол до 

всички участници в процедурата, като на основание чл. чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 

195 и в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, определя срок до 5 (пет) работни дн, 

считано от дата на получаване на настоящия протокол, за отстраняване на констатираните 

липси и несъответствия с критериите за подбор от участниците както следва: 

 

 



 

 

1. „Проджект планинг енд Мениджмънт” ООД: 

1.1. Нов списък и/или други документи, които могат да съдържат променена и/или 

допълнена информация, от която да е видно, че участникът е изпълнил една или повече 

дейности, свързани с проектиране за водохващане, водоосигуряване за противопожарни 

нужди и отводняване, през последните 3 (три)  години, считано от датата на подаване на 

офертата. Допълнително представената информация може да обхваща факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

1.2. Нови сертификати и/или други документи, които могат да съдържат променена 

и/или допълнена информация, които са с област на приложение и попадат в предметния 

обхват на настоящата поръчка. 

 

2. „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД: 
2.1.Копие на хартиения носител на валиден сертификат EN ISO 14001:2015 с обхват, 

сходен с предмета на поръчката или еквивалент. 
 

3. „Еко Енергопроект“ ООД: 
3.1. Нови сертификати и/или други документи, които могат да съдържат променена 

и/или допълнена информация за внедрена система за управление на качеството по стандарт 
EN ISO 9001:2008/2015 и за опазване на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 с 
обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент. 

    
4. „Тера Арс“ ЕООД:  

4.1. Заверено копие на валидна застраховка за "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 
от ЗУТ; 
4.2. копия на валидни сертификати  за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт EN ISO 9001:2008/2015 и за опазване на околната среда по стандарт EN ISO 
14001:2015 с обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент; 
4.3. Удостоверение за притежавана проектантска правоспособност, респ. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/ на посочени от него експерт по част „План за безопасност и здраве"; 
 

III. Комисията взе решение да продължи работата си в следващо заседание след 

изтичане на срока, определен за представяне на допълнително изисканите документи от 

участниците. 
                                                                                                                                                    

Дата на съставяне на настоящия протокол: 10.07.2017г. 

 

Председател: ……/П/…………..  

 / Любен Бояров /    

                                                                                           

 Зам. Председател: ……/П/…………..                                                                                  Членове:    

                 

  /Евдокия Педашенко/                                                                                                   ……../П/…… 

                                                                                                                    /Георги Йончев / 

                                                                                                                                    ……/П/…………..                                                                                 

                                                                                                                                /Милада Георгиева / 

                                                                                                                                            ……/П/………                                             

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/                            

                                                                                                                                     ………/П/……….. 

          /Цветелина Стефанова/                                                                                  

                                                                                                            Резервен член:…/П/…. 

                                                                                                        /Мария Христова/ 



 

 

 

 


