
 

/препис/ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 

гр. Шумен,  08.12.2020 г. 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и отразени 

резултати в доклад № 1/07.12.2020г. на назначената 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. 

Р Е Ш И Х: 

I. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/02.12.2020 г. и 

приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 

критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата – „ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА“, както следва: 

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

гр. София, ЕИК 175136613, със седалище и адрес на управление: София (столица), общ. 

Столична, гр. София, п.к. 1618, р-н Красно село, ж.к. "Бъкстон", бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 46, 

представлявано от Александър Димитров Бърдаров, в качеството си на управител и едноличен 

собственик на капитала, 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: 
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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 

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.  

 

II. На основание чл. 109 ЗОП,  за изпълнител на обществена поръчка 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,   

ОПРЕДЕЛЯМ: 

III. Класирания на първо и единствено място Участник „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ 

ЕООД, гр. София, ЕИК 175136613, със седалище и адрес на управление: София (столица), 

общ. Столична, гр. София, п.к. 1618, р-н Красно село, ж.к. "Бъкстон", бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 46, 

представлявано от Александър Димитров Бърдаров, в качеството си на управител и едноличен 

собственик на капитала за изпълнител на поръчката, 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; 
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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 

изпълнението на предвидените в договора дейности. 

IV. Решението при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП да се публикува в 

досието на поръчката към ЦАИС в профила на купувача на възложителя; 

V. Решението, на основание чл.196, ал.1 т.1  от ЗОП подлежи на обжалване пред 

Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването  му на участниците в 

процедурата , съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, при условията и по реда на чл. 198-216 от ЗОП 

VI. Договора, да се сключи с определения за изпълнител участник при условията и 

изискванията на чл. 112, ал.6 от ЗОП, след представяне на документите по чл. 58 и чл. 112, ал. 1 

от ЗОП. 

Настоящото решение да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от 

СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Петър Ганев – 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и Янко Янков – ръководител на „Финансов отдел” и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП - ШУМЕН 
 
АА/НР 


