
        О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 
 Днес, 03.05.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-216/20.04.2017г. на Зам. 

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-20/13.03.2017г. за откриване  на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- 

Представителна – площадна зона в северната част на парка“, в състав:  

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел «Инфраструктура и капитално 

строителство» 

                                2. Генка Енева – гл. специалист «Контрол на инвестиционния процес» 

                                3. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

        4. Таня Накова - гл.експерт «Обществени поръчки, търгове и конкурси»         

                                5. Свилена Димитрова – правоспособен юрист 

                                6. инж. Ина Маринова – гл. експерт «Инвестиционно проектиране, градски 

дизайн и реклама» 

Резервни членове:  

       1. Иван Гуленов – ст. специалист „Ниска строителство и техническа 

инфраструктура 

       2. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

       3. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да продължи 

своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от участниците и да 

извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

 

1. „Интер Строй Груп“ ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното в представения ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът не е попълнил полето, в което следва да 

посочи дали се прилагат специфични национални основания за изключване, както и не са 

декларирани действителните собственици на дружеството по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП 

във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

 Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП. 

 -  в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

т.1а) участникът е декларирал изпълнено строителство, но не може да се установи каква е 

площта на терените, които са били благоустроявани или озеленявани. Не са посочени данни 

за стойностите и за датите на изпълненото строителство.  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, както и процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, каквото е изискването на образеца. Липсва също така 

посочване на дата, място и име на лицето подписало ЕЕДОП. 



  

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

2.„Вера Строй“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното в представения ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка, участникът е посочил отговор „Да” на въпроса дали са 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, докато в текст в 

полето декларативно е заявил, че посочените обстоятелства не са налице. Участникът следва 

да прецизира своя отговор. 

Също така не са декларирани действителните собственици на дружеството по смисъла на 

чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

 Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

 -  в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

т.1а) участникът е декларирал изпълнено строителство, но не може да се установи каква е 

площта на терените, които са били благоустроявани или озеленявани. Не са посочени данни 

за стойностите и за датите на изпълненото строителство по договора с Община Ковачевци. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството, 

участникът е декларирал, че може да представи сертификат, изготвен от независими органи и 

доказващ, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качество, 

но не е посочил орган или служба, издаващи документа.  

 -  В представения ЕЕДОП липсва положен подпис на представляващия участникът, 

също и печат. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

3.„Стройкомерс“ ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното в представения ЕЕДОП: 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле „Форма на участие“, участникът е посочил отговор „Да” на 

въпроса ще участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка, заедно с други 

икономически оператори, като в буква „б” е посочено лицето Георги Перчеклийски. 

Съгласно указанието към полето то се попълва, в случай че участието е като част от група, 

консорциум или други подобни. В случая няма данни участникът да участва като 

обединение, тъй като няма приложен документ, от който да е видно правното основание и 

представляващия обединението, в съответствие с т. 4, раздел V от документацията за 

участие, а офертата е подадена от името на „Стройкомерс“ ООД. В случай че участникът 

предвижда използване на подизпълнител, следва да го декларира в част II, раздел Г на 

ЕЕДОП. 

За лицето Георги Перчеклийски има представен ЕЕДОП, но комисията няма да го разглежда 

и информацията в него няма да бъде вземана предвид, тъй като с този субект не се покриват 

критериите за подбор, а е част от техническото предложение и подлежи на оценка.  



  

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са декларирани действителните собственици на 

дружеството по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП. 

Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в ЕЕДОП. 

 Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба 

издаващи документа и предметен обхват. Същият е приложен в офертата на участника и 

покрива критериите за подбор. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

4. „Люник“ ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното в представения ЕЕДОП: 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, е посочен отговор 

„ДА“. В тази връзка в офертата на участника има представени четири ЕЕДОП-и на други 

субекти – физически лица. Комисията взе решение да не разглежда представените четири 

броя ЕЕДОП-и и информацията в тях няма да бъде вземана предвид, тъй като с тези субекти 

не се покриват критериите за подбор, а са част от техническото предложение и  подлежат на 

оценка.  

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са декларирани действителните собственици на 

дружеството по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП. 

Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в ЕЕДОП. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 ППЗМИП.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът не е посочил за 

коя група и категория строежи е декларираното удостоверение.  Комисията извърши 

проверка в Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и 

установи, че участикът е вписан в ЦПРС и може да изпълнява строителство на обекти 

Четвърта група - трета категория, с което се покриват критериите за подбор на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 

т.2а) участникът не е посочил данни за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. В 

т. 1а е деклариран общ оборот за 2013, 2014 и 2015г. Съгласно изискванията на 

документацията и в съответствие с чл. 62, ал. 3 от ЗОП данните за оборота се отнасят за 

последните три приключили финансови години. Към датата на откриване на процедурата 

последните три приключили финансови години са 2014, 2015 и 2016г. Участникът следва да 

се съобрази с изискванията на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1а) участникът не е декларирал данни за изпълнено строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба 

издаващи документа и предметен обхват.  

http://register.ksb.bg/


  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца.  

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

6. Обединение „КСВ & Инфракорект-Ботевград“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното в представените ЕЕДОП-и: 

 ● ЕЕДОП представен за Обединение „КСВ & Инфракорект-Ботевград“ 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е посочил отговор „ДА“ 

и е изписал наименованието на съдружниците в обединението, но няма данни коя група и 

категория строежи могат да изпълняват. При извършена проверка в Централен 

професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ се установи, че съдружникът в 

обединението КСВ Инженеринг ООД не притежава регистрация за строежи от Четвърта 

група, Трета категория. Макар да не е посочено конкретно разпределение на отговорностите 

в договора между съдружниците в обединението, от текста на чл. 10 от договора за създаване 

на обединението, именуван като „споразумение за консорциално сдружение” е видно, че 

всеки от съдружниците ще участва в изпълнението на строителството. Съгласно условията в 

документацията „При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 

с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението“.  

В документа за създаване на обединение не са посочени дейностите, които ще 

изпълнява всеки член от обединението, съгласно изискването в раздел V, т.I. 4 от 

документацията и в съответствие с чл. 37, ал. 4, т. 3 от ППЗОП. Съгласно чл. 10 от 

споразумението „конкретните обеми проектиране и СМР, поети за изпълнение от всеки от 

партньорите, ще бъдат уточнени с допълнително споразумение след възлагане на 

обществената поръчка.” 

Участникът следва да уточни дейностите от предмета на поръчката, които ще изпълнява 

всеки член  на обединението. В случай, че и двамата съдружници ще участват в 

изпълнението на дейностите предмет на поръчката, то следва участникът да декларира 

наличие на Удостоверение от ЦПРС - Четвърта група, Трета категория за КСВ Инженеринг 

ООД.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 

т.2а) участникът е деклариран оборот за 2013г., 2014г. и 2015г. Съгласно изискванията на 

документацията и в съответствие с чл. 62, ал. 3 от ЗОП данните за оборота се отнасят за 

последните три приключили финансови години. Към датата на откриване на процедурата 

последните три приключили финансови години са 2014г., 2015г. и 2016 г. Участникът следва 

да се съобрази с изискванията на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ за съдружниците в обединението, но за „КСВ Инженеринг“ ООД няма 

данни за орган или служба, издаващи документа, както и обхват; за „Инфракорект строй“ 

ЕООД – няма данни за орган или служба, издаващи документа, както и предметен обхват. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независими органи и доказващ, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но няма данни за предметния му обхват. 

http://register.ksb.bg/


  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, каквото е изискването 

на образеца.  

 

 ● ЕЕДОП представен за «КСВ Инженеринг“ ООД 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са декларирани действителните собственици на 

дружеството по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП. 

Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в ЕЕДОП. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е посочил 

отговор „ДА“, но няма данни коя група и категория строежи може да изпълнява. При 

извършена проверка в Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ 

се установи, че участникът не притежава Удостоверение за строежи от Четвърта група, Трета 

категория, което е изискване на Възложителя. Във връзка с установеното, следва да се 

уточни, какви дейностите от предмета на поръчката ще се изпълняват. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 

т.2а) участникът е деклариран оборот за 2013г., 2014г. и 2015г. Съгласно изискванията на 

документацията и в съответствие с чл. 62, ал. 3 от ЗОП данните за оборота се отнасят за 

последните три приключили финансови години. Към датата на откриване на процедурата 

последните три приключили финансови години са 2014г., 2015г. и 2016 г. Участникът следва 

да се съобрази с изискванията на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“, но няма данни за орган или служба, издаващи документа. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независими органи и доказващ, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но няма данни за предметния му обхват. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, каквото е изискването 

на образеца.  

 - ЕЕДОП не е подписан от управителя Любомир Иванов Тодоров. В съответствието с 

изискването на чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и с указанията в документацията при дружество с 

ограничена отговорност ЕЕДОП се подписва от управителите.  

 

 ● ЕЕДОП представен за „Инфракорект строй“ ООД 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – не са декларирани действителните собственици на 

дружеството по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП. 

Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в ЕЕДОП. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е посочил 

отговор „ДА“, но няма данни коя група и категория строежи може да изпълнява. При 

извършена проверка в Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ 

се установи, че участникът притежава Удостоверение за строежи от Четвърта група, Трета 

категория и покрива критериите за подбор. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 

т.2а) участникът е деклариран оборот за 2013г., 2014г. и 2015г. Съгласно изискванията на 

документацията и в съответствие с чл. 62, ал. 3 от ЗОП данните за оборота се отнасят за 

последните три приключили финансови години. Към датата на откриване на процедурата 

последните три приключили финансови години са 2014г., 2015г. и 2016г.Участникът следва 

да се съобрази с изискванията на възложителя. 
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 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“, но няма данни за орган или служба, издаващи документа. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството, 

участникът е декларирал, че може да представи сертификат, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на 

качество, но не е посочил орган или служба, издаващи документа и предметен обхват. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, каквото е изискването 

на образеца.  

 - ЕЕДОП е подписан от управителя Румен Цинцов, но е положен печат на «КСВ 

Инженеринг“ ООД, вместо на „Инфракорект строй“ ООД. Същият печат е положен и на 

всеки лист от ЕЕДОП. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат 

право да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят 

изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и 

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

участие. 

 

 

След извършване на тези действия на 17.05.2017г. 12:30ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  /П/*               /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.               /П/                 /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.               /П/                 /Генка Енева/ 

 

3.               /П/                 /Мария Христова/ 

 

4.                /П/                 /Таня Накова/ 

 

                                5.                /П/                 /Свилена Димитрова/ 

 

                                6.                 /П/                 /инж. Ина Маринова/ 

            

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 

 

 


