
 

/препис/ 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

инж. Веселин Нинов 

директор на СИДП ДП – Шумен 

дата: 08.12.2020 г. 

 

 

 

Д О К Л А Д 

№ 1/02.12.2020 г. 

 

съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 381/10.11.2020 г. на инж. Веселин Нинов – 

директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за 

участие в публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

обект – услуги и с предмет: „МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТ „ПРЕМАХВАНЕ НА 

ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДОВЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

ПРИОРИТЕТНИ ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В 

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB “ , открита с 

решение №F66954/15.10.2020 г. на инж. Веселин Нинов. 

 

На 10.11.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 381/10.11.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с обект – услуги и с предмет: „МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТ „ПРЕМАХВАНЕ НА 

ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДОВЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

ПРИОРИТЕТНИ ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В 

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB “ , открита с 

решение № F6 6 95 4 / 15 . 10 .2 02 0  г. на инж. Веселин Нинов, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

2. заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – експерт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен, със задача: да разгледа, 

оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за горепосочената обществена 

поръчка, се събра на свое първо редовно заседание в 14:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: 

гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно провеждане на горепосочената процедура. 

Процедурата е открита с решение №  F6 69 5 4 /1 5 . 10 .2 02 0 г., обявление за което е 

публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Уникалният номер на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки в ЦАИС е: 02711-2020-0134. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в 

ЦАИС. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на 

чл.47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и 

информация за датата и часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС е подадена една 

оферта за участие в процедурата от следния кандидат: 

https://app.eop.bg/today/67566
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„ПИ ДИ ЕМ 

СЪРВИСЕС“ ЕООД, 

гр. София 

17:03:07ч./ 

06.11.2020г. 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на кандидата „ПИ ДИ ЕМ 

СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, установи актуалното му правно състояние и представляващото 

го лице. 

След като се узна кандидата, подал оферта, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, 

които се публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилата оферта: 

Кандидат № 1 - „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София – оферта с час на 

подаване 17:03:07ч. на 06.11.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – не подписан от представляващия дружеството; 

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    

подписано от представляващия дружеството; 

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец– подписана от 

представляващия дружеството. 

Заключението на комисията е, че в така представените документи в офертата на 

участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, се установяват следните непълноти: 

Предоставения образец на ЕЕДОП Не е надлежно подписан с електронен подпис на 

представляващото дружеството лице. Предвид така констатираното, несъответствие комисията 

на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП взе следното:  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Указва на участник „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, че в рамките на пет 

работни дни считано от датата на получаване на настоящия протокол следва да представи 

надлежно подписан образец на ЕЕДОП 

В случай, че участникът не представи документа в указния срок, същият ще бъде 

отстранен от последващо участие в процедурата за позицията 

С това на 10.11.2020г. в 15:00 часа, се приключи заседанието като цяло. 

Гореописаното е отразено в протокол №1, предаден на 16.11.2020 г. на Възложителя за 

утвърждаване. 

 
На 25.11.2020 г., Комисията се събра на свое следващо по ред редовно закрито 

заседание в 10:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 

4, относно продължаване действията по провеждане на горепосочената процедура.  

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието. Съобщено бе, че са 

валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

Комисията пристъпи към проверка изпълнението на указанията й дадени към Участника 

„ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София за представяне на нов ЕЕДОП в електронен 

вариант, подписан с електронните подписи на лицата и членовете на управителите и надзорни 

органи на същия и другите лица имащи правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи  (съгласно обявеното към  в търговския регистър актуално състояние 

на същия към датата на създаване и подписване на  ЕЕДОП) представляващи кандидата и 

обявения от него подизпълнител в който да бъдат надлежно попълнени съответните раздели, 

съгласно взетото общо протоколно решение №1, описано подробно в Протокол № 1 от 
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10.11.2020г., от работата на комисията. 

От досието на поръчката, намиращо се на профила на СИДП ДП – Шумен, в 

платформата ЦАИС се установи, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.8 от ППЗОП, 

протоколът отразяващ работата на комисията от 10.11.2020 г. и указанията към кандидата, 

утвърден от възложителя на 17.11.2020 г., е публикуван в профила на купувача към 

електронното досие на поръчката на същата дата и е изпратен по електронен път до участника 

на 17.11.2020 г. Към документацията са приложени разпечатка за публикуване на протокола и 

изпращането му до участника. Пак там, се установява, че съобщението за изпратения протокол 

и указанията на комисията са прочетени от Участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. 

София на 17.11.2020 г. С оглед на това, преклузивният срок от 5 (пет) работни дни по чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП за участника изтича на 24.11.2020 г.  

Комисията установи, че в рамките на предоставения пет дневен срок, в профила на 

поръчката, в електронната платформа, е постъпил нов ЕЕДОД в електронен вариант от 

Участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, надлежно подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното 

отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), 

като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в публичния регистър – търговския регистър към АВп., 

като в предмета му на дейност се включва „разработване и изпълнение на проекти“, което 

покрива изискванията на възложителя, посочени в документацията на поръчката. 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с експерт - мениджър проект, притежаващ 

професионална квалификация и опит както следва: Образование - висше на образователно-

квалификационна степен "Магистър" по специалност Горско стопанство (Диплома № 040936 

издадена от Лесотехнически университет, София), както и "Магистър" по специалност 

"Опазване на околната среда и устойчиво развитие (Диплома № 135341 издадена от 

Химикотехнологичен и металургичен университет, София) Професионален опит - повече от 5 

години професионален опит в управлението на природозащитни проекти с сферата на горското 

стопанство, финансирани по програма LIFE Nature на ЕК и изпълнявани на територията на Р 

България в т.ч.: 1) Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни 

горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”, LIFE10/NAT/BG/146, по договор с "Инициативна 

група Витоша" (срок: 1.09.2011 - 30.06.2015 г.); 2) Проект „Възстановяване и подобряване на 

природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” 

/LIFE16/NAT/BG/000817, по договор с Югозападно държавно предприятие ДП (срок: 

18.09.2017 г. - текущо); Стаж по специалността - повече от 3 години стаж на позиции, свързани 

с управлението на проекти, финансирани по програми на ЕК, в държани горскостопански 

предприятия в т.ч. по Проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на 

приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” /LIFE16/NAT/BG/000817, по 

договор с Югозападно държавно предприятие ДП (срок: 18.09.2017 г. - текущо) Владеене на 

чужди езици - свободно ползване на английски език – писмено и говоримо  

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че е изпълнил две услуги, които са идентични или 

сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата.   

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София са редовни - не се установяват липси 

и несъответствия, и същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното 

състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
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С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

 

1.1.Допуска единствения участник „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София до 

участие в следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата – разглеждане и оценяване 

на допуснатата оферта, в частта техническо предложение, в съответствие с одобрената 

документация от Възложителя по настоящата обществена поръчка: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната единствената 

постъпила оферта на „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец от документацията. 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София. Същият е заявил, че: 

1. Ще изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, 

сроковете и изискванията на Възложителя, и действащата нормативна уредба. Декларира, че са 

съгласни с поставените условия и ги приема без възражения. 

2. Ще осигури за целия срок на договора минимум 1 (един,) експерт отговарящ на 

изискванията на Възложителя в документацията, за изпълнението на предвидените в договора 

дейности. 

3. Приема условията на проекто -договора, свързани с реда и начина на разплащане 

на извършените дейности. 

4. Описание за изпълнение на обществената поръчка: 

- стриктно спазване изискванията и указанията на Възложителя/ екипа на проект LIFE 

19 NAT/BG/001133, както и на всички приложими законови и нормативни 

изисквания/разпоредби; 

- стриктно спазване изискванията на Програма LIFE Nature 2019 и Договор за 

финансиране LIFE19 NAT/BG/001133 по отношение изпълнението, техническата и 

финансовата отчетност по проекта; 

  коректно прилагане на изискванията за информация и публичност относно 

финансовия принос на ЕК/EASME/Програма LIFE за изпълнението на проекта; 

- ефективност и ефикасност при изпълнение на проектните дейности.  

- спазване на времевата рамка на проекта и навременно постигане на предвидените 

резултати, адекватно планиране и изразходване на предвидения бюджет по проекта;  

- навременно и коректно отчитане на напредъка по проекта, включително чрез адекватна 

комуникация, обмен на информация и документи с Възложителя, екипа на проекта, 

определения мониторингов експерт по проекта от страна на консорциума за мониторинг и 

оценка NEЕMO и проектния офицер от страна на ЕК/EASME; 

- прилагане на креативен и адаптивен мениджърски подход за справяне с възникнали 

проблеми, забавяния и непредвидени трудности при изпълнението на поръчката; 

  позитивност, прозрачност и отвореност в процеса на комуникация с Възложителя, 

ЕК/EASME, NEEMO и екипа на проект LIFE19 NAT/BG/001133; 

- пълна конфиденциалност по отношение на цялата информация и документация, 

считани за конфиденциални от Възложителя. 

Вътрешната организация на отговорностите и планираните дейности при изпълнението 

на договора от страна на ПИ ДИ ЕМ Сървисис ЕООД ще се базира на: 

 - адекватно разпределение на задачи и отговорности между всички членове на екипа;  

- коректно планиране на поставените задачи, необходимите дейности, ресурси и времеви 
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график за тяхното изпълнение; 

  въвеждане и прилагане на ефективна система за вътрешен мониторинг, отчетност и 

контрол при изпълнение на поръчката и проекта. 

5. Резултати, до които ще доведе всяка една от дейностите - в контекста на общото 

изпълнение на договора и в съответствие с Техническите спецификации, ще бъдат постигнати 

следните резултати от предвидените дейности по изпълнение на поръчката: 

А) Осигурена адекватна подготовка, организация и контрол за изпълнението на всички 

планирани дейности и текущата работа по проекта; 

Б) Осигурено съответствие на текущата работа с планираните дейности, поставените 

цели, очакваните резултати и предвидения времеви график за изпълнение на проекта; 

В) Своевременното изготвени планове за работа по проекта, осъществен текущ 

мониторинг върху изпълнението на проекта, остойностен и документиран ефект от 

реализираните консервационни дейности в целевия регион по проекта в СИ България; 

Г) Навременно и компетентно изготвени технически задания и спецификации, 

осигурена техническа и експертна подкрепа при подготовката и провеждането на процедури за 

подбор на подизпълнители и експерти в рамките на проекта; 

Д) Осъществен постоянен технически и експертен контрол (съвместно с ръководството 

на СИДИ ДП и екипа на проекта) върху всички ангажирани подизпълнители и експерти при 

изпълнение на възложените им по проекта дейности, включително чрез текуща комуникация, 

проверка на техническа и финансова документация и посещения на терен в целевите райони и 

обекти; 

Е) Осигурен непрекъснат мониторинг и контрол върху целесъобразността на разходите 

по проекта, финансовите баланси, взаимоотношенията с донора и проектните партньори, 

навременно и качествено изготвена документация по проекта, включително: споразумения, 

изисквания за плащания, експертни, финансови и технически отчети, др. 

Ж) Осъществена комуникация с всички отговорни институции, партньори, медии, 

подизпълнители и експерти по проекта. с оглед своевременно и качествено изпълнение на 

проекта и постигане на заложените цели/резултати; 

З) Осигурена ефективна текуща комуникация и кореспонденция по проекта с 

Договарящия орган (EASME) и консорциума за мониторинг по Програма LIFE (NEEMO), чрез 

своевременно предоставяне на цялата изисквана информация и документация по проекта; 

И) Осигурена координация на работата по ефективно и навременно изготвяне, превод, 

окомплектоване и представяне на всички технически и финансови отчети към ЕК (EASME) и 

консорциума за мониторинг по Програма LIFE (NEEMO); 

Й) Адекватно и успешно проведени мониторингови визити по проекта от страна на ЕК 

(EASME) и консорциума за мониторинг по Програма LIFE (NEEMO), чрез навременно 

предоставяне на цялата изискана информация и документи, и осигуряване участието на свой 

представител (мениджър проект) във всички посещения на терен и целевите обекти по проекта; 

К) Навременно и качествено изпълнени всички текущи задачи по изпълнение на 

проекта, възложени от страна на ръководството на СИДИ ДП и Директора на проекта. 

6. Екип от експерти от страна на ПИ ДИ ЕМ Сървисис ЕООД : 

- Ръководител екип - експерт с доказан капацитет и дългогодишен опит в 

разработването, изпълнението, техническо и финансовото отчитане на проекти. финансирани 

от международни програми и донори. Ролята и отговорностите на ръководител екип ще бъдат 

поети от Управителя на ПИ ДИ ЕМ Сървисис ЕООД, като по този начин ще бъде гарантирано 

както адекватното изпълнение на поръчката, така и безпроблемната комуникация и съвместна 

работа с Възложителя от техническа, финансова и административна страна. Основната задача 

на ръководителя на екипа ще бъде да гарантира ефективно, качествено и навременно 

изпълнение на обществената поръчка съобразно всички изисквания на СИДП ДП и Програма 

LIFE Nature 2019. 

- Мениджър проект - за изпълнението на поръчката ще осигурим експерт, отговарящ на 

всички указания за участие в обществената поръчка, включително: 

- Висше образование - образователна степен „Магистър”, специалност „Горско 

стопанство". 
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С оглед гореконстатираното и на основание разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията взе единодушно следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

1. Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците - оценка 

и класация на ценовите предложения - Участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. 

София. 

2. Комисията определя следната дата за отваряне на ценовите предложения на 

допуснатия единствен  участник: 01.12.2020 г. от 14:00 ч. (първи декември две хиляди и 

двадесета година от четиринадесет часа, местно време), в Заседателната зала в 

Административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, с адрес: гр. Шумен, 

ул. “Петра”№1, ет. 4. 

Протокола се сведе до знанието на участниците в процедурата за съответната позиция 

чрез публикуване на съобщение в профила на купувача към досието на настоящата 

поръчка, намиращо се на платформата ЦАИС, и се изпрати съобщение до участниците, с оглед 

изискванията на чл. 9л, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, да предоставят генерирания ключ за 

декриптиране на ценовата оферта за съответната позиция, както и правото им да изпратят свои 

представители, които да присъстват на декриптиране и отваряне на офертите. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 25.11.2020 г. в 15:00 часа, като 

за гореописаното е съставен Протокол №2 и на същата дата се представи на Възложителя за 

утвърждаване. 

 
На 01.12.2020 г., Комисията се събра на свое следващо по ред заседание в 14:00 часа, 

в заседателната зала на административната сграда на „Североизточно държавно 
предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, за продължаване 
действията по провеждане на горепосочената процедура, а именно - за оценка и класация на 
ценовите предложения, окончателно класиране на офертите и избор на изпълнител. 

Председателят на комисията откри заседанието и съобщи публично, че е допусната 

офертата на единствения участник, след етапа на разглеждане на техническото  

предложение, подробно описано в протокол №2 от работата на комисията, а именно: 

 - „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София. 

 Съобщено бе, че предложението на горепосочения участник за изпълнение на поръчката 

отговаря на изискванията на Възложителя, обявени в документацията и че същото е допустимо. 

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилото единствено ценово предложение 

в ЦАИС по реда на чл.47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализира наименованието на 

кандидата и информация за датата и часа на подаването на „ключа“ за декриптирането на 

ценовото му предложение. Комисията установи, че в ЦАИС е декриптирано ценово 

предложение, чрез изпълнено в срок от страна на участника подаване на „ключ“ за 

декриптиране на ценовото му предложение на 27 ноември 2020 (пет), 9:04:02 часа. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, 

при което се констатира следното: 

Във файла се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение е 173 000,00 лв. (сто седемдесет и три хиляди 

лева) без включен ДДС; 

Предлаганата обща цена за изпълнение е 207 600,00 лв. (двеста и седем хиляди и 

шестстотин) с включен ДДС. 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение и класиране на 

участниците, както следва: 

Общата стойност обявена от единственият участник – „ПИ ДИ ЕМ Сървисис“ ЕООД, гр. 

София в размер на 173 000,00 лв. (сто седемдесет и три хиляди лева) без включен ДДС е под 

максималния финансов ресурс на възложителя, което отговаря на предварително обявените 
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изисквания. Комисията, не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената ценова оферта на участника. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70, ал.2 т.1 от ЗОП - „Икономически най-

изгодната оферта”, която се определя при използване на критерия „най-ниска цена“, като 

единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

На първо и единствено място класира: Участника „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, 

гр. София, при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предлаганата обща цена за изпълнение е 173 000,00 лв. (сто седемдесет и три 

хиляди лева) без включен ДДС или 207 600,00 лв. (двеста и седем хиляди и шестстотин) с 

включен ДДС. 

2. Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени съобразно 

техническата спецификация към процедурата чрез: 

А) Осигуряване на адекватна подготовка, организация и контрол за изпълнението на 

всички планирани дейности и текущата работа по проекта; 

Б) Осигуряване на съответствие на текущата работа с планираните дейности, поставените 

цели, очакваните резултати и предвидения времеви график за изпълнение на проекта; 

В) Своевременното изготвяне на планове за работа по проекта, осъществяване на текущ 

мониторинг върху изпълнението на проекта, остойностяване и документиране на ефекта от 

реализираните консервационни дейности в целевия регион по проекта в СИ България; 

Г) Навременно и компетентно изготвяне на технически задания и спецификации, 

осигуряване на техническа и експертна подкрепа при подготовката и провеждането на 

процедури за подбор на подизпълнители и експерти в рамките на проекта; 

Д) Осъществяване на постоянен технически и експертен контрол (съвместно с 

ръководството на СИДИ ДП и екипа на проекта) върху всички ангажирани подизпълнители и 

експерти при изпълнение на възложените им по проекта дейности, включително чрез текуща 

комуникация, проверка на техническа и финансова документация и посещения на терен в 

целевите райони и обекти; 

Е) Осигуряване на непрекъснат мониторинг и контрол върху целесъобразността на 

разходите по проекта, финансовите баланси, взаимоотношенията с донора и проектните 

партньори, навременно и качествено изготвяне на документация по проекта, включително: 

споразумения, изисквания за плащания, експертни, финансови и технически отчети, др. 

Ж) Осъществяване на комуникация с всички отговорни институции, партньори, медии, 

подизпълнители и експерти по проекта, с оглед своевременно и качествено изпълнение на 

проекта и постигане на заложените цели/резултати; 

З) Осигуряване на ефективна текуща комуникация и кореспонденция по проекта с 

Договарящия орган (EASME) и консорциума за мониторинг по Програма LIFE (NEEMO), чрез 

своевременно предоставяне на цялата изисквана информация и документация по проекта; 

И) Осигуряване на координация на работата по ефективно и навременно изготвяне, 

превод, окомплектоване и представяне на всички технически и финансови отчети към ЕК 

(EASME) и консорциума за мониторинг по Програма LIFE (NEEMO); 

Й) Адекватно и успешно провеждане на мониторингови визити по проекта от страна на 

ЕК (EASME) и консорциума за мониторинг по Програма LIFE (NEEMO), чрез навременно 

предоставяне на цялата изискана информация и документи, и осигуряване участието на свой 

представител (мениджър проект) във всички посещения на терен и целевите обекти по проекта; 

К) Навременно и качествено изпълняване на всички текущи задачи по изпълнение на 

проекта, възложени от страна на ръководството на СИДИ ДП и Директора на проекта. 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в пълно съответствие с 

Техническата спецификация, сроковете и изискванията на Възложителя, и действащата 

нормативна уредба. 

4. Декларирано съгласие, че ще осигури за целия срок на договора минимум 1 (един) 

експерт/екип от експерти, отговарящ/и на изискванията на Възложителя в документацията, за 
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изпълнението на предвидените в договора дейности. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.  

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници.  

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на СИДП 

ДП Шумен да сключи договор за изпълнение на поръчката, с „ПИ ДИ ЕМ Сървисис“ 

ЕООД, гр. София, при горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за обществена поръчка с обект – 

услуги и с предмет: „МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТ „ПРЕМАХВАНЕ НА ИНВАЗИВНИ 

ЧУЖДИ ВИДОВЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ГОРСКИ 

МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ 

LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB“, открита с решение №F66954/15.10.2020 г. на инж. 

Веселин Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен 

Комисията обяви за приключило заседанието си по процедурата като цяло в 16:00 часа на 

01.12.2020 г., на 02.12.2020 г. състави и подписа протокол №3 в един екземпляр и го предаде за 

утвърждаване на Възложителя. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: /П/заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

 

 

Членове: 

  1. /П/заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД   
 
 
 
   2. /П/заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 


