
        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, 23.10.2017г., комисия назначена със Заповед №ОА-506/03.10.2017г. на Зам. 

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

процедура на договаряне без обявление, открита с Решение №ОП-27/20.06.2017г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

инвестиционно проектиране за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална 

спортна зала „Арена Ботевград” гр. Ботевград и упражняване на авторски надзор по 

време на изпълнение на строително-монтажните работи“, преписка №00257-2017-0015 

в РОП, в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Иван Гавалюгов-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
        1. арх. Георги Джотолов – гл. архитект на община Ботевград 

                              2. инж. Златко Острев – нач. отдел „ТСУ“ в община Ботевград 

                              3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

      4. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“         

                               

Резервни членове:  

1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт  

2. инж. Стоил Атанасов – нач. отдел „ИКС“ в община Ботевград 

3. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

 

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

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №1 от 03.10.2017г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Протокол №1 от 03.10.2017г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „Амфион“ ЕООД – вх.№5300-1162(1)/06.10.2017г.  

2. „М-Синтез“ ЕООД – вх.№5300-1162(2)/09.10.2017г. 

3. Весела Йорданова Маркова-Иванова – вх.№5300-1162(3)/09.10.2017г. 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „Амфион“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП, попълнен съгласно 

указанията й.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага участникът да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата.  

 

2. „М-Синтез“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП, попълнен съгласно 

указанията й.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага участникът да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата.  

 



  

 

3. Весела Йорданова Маркова-Иванова 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП, попълнен съгласно 

указанията й.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага участникът да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата.  

 

След извършените и описани действия, комисията взе решение да продължи работата 

си по провеждане на преговори с допуснатите участници на 03.11.2017г. в 10:00ч. 

Преговорите с участниците ще се осъществят съгласно проведения на 03.10.2017г. жребий за 

определяне поредността на преговорите с поканените участници. 

Комисията приключи своята работа на 31.10.2017г. в 11:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*                   / Иван Гавалюгов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                 /П/                   / арх. Георги Джотолов / 

 

           2.               /П/                   / инж. Златко Острев / 

 

         3.               /П/                    / Мария Христова / 

 

           4.               /П/                   / Таня Накова / 

            

            

 

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

защита на личните данни 

 

 


