
              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, 27.11.2017 г. комисия назначена със Заповед №ОА-560/30.10.2017г. на кмета на 

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

поръчка – публично състезание с Решение № ОП-32/06.10.2017г. за откриване  на 

обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на мерки за информация и публичност по 

проект на Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Изработване и 

доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г., запазена по чл.12 от Закона за обществените поръчки“. 

Обособена позиция 2 – „Организиране на пресконференции, изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент 

Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални 

проекти и програми“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

Резервни членове:  

1. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

2. Катрин Михайлова - 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. 

  

Поръчката по Обособена позция №1 е запазена по реда на чл. 12, ал.3 и 5 от 

Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 80, ал.1 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки. При възлагане на запазените обществени поръчки 

могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е 

от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Тези лица трябва да са 

регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за 

възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания могат да участват в запазена обществена поръчка, при условие че могат 

да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, 

съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват 

подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 

подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания.  

В процедурата за възлагане на запазената поръчка могат да участват и други 

заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти 

на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

На осн. чл.81, ал.2 от ППЗОП, когато в процедурата за възлагане на запазена поръчка 

са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо 

се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена.  

 

1. „Социални норми“ ЕООД 



  

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

ЕЕДОП установи, че:   

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

Информация за икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, 

е посочил отговор „ДА“. При направена от комисията справка в публичен регистър - 

Регистър на СП – Агенция за хората с увреждания, се установи, че фирма „Социални норми“ 

ЕООД е регистрирана под № 194/16.03.2011г. Съгласно чл.12, ал.5, изр. второ от ЗОП 

участникът отговаря на изискването да е регистриран като специализирано предприятие или 

кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на 

конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. В същото поле участникът е 

декларирал, че процентът работници с увреждания или в неравностойно положение е 0.5%. 

Съгласно чл.12, ал.5 от ЗОП, при възлагане на запазените обществени поръчки могат да 

участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение. В настоящия случай, участникът не 

отговаря на това изискване, поради обстоятелството, че процентът работници с увреждания 

или в неравностойно положение е 0.5%, при изискуем минимум от 30%. 

Във връзка с констатираното комисията няма да разгледа офертата на участника за 

обособена позиция №1, като оферта от специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания, или стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално 

интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение, а като оферта на 

друго заинтересовано  лице.  

 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор и предлага същият да бъде допуснат до 

разглеждане на Техническото предложение за обособени позиции №1.  

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

ЕЕДОП установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до 

разглеждане на Техническото предложение за обособена позиция №2. 

 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

ЕЕДОП установи, че:   

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

Информация за икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, 

е посочил отговор „ДА“, като е допълнил следното „но имайки предвид, че 

представляваният от мен участник е вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания преди по-малко от три години, в частта за Обособена позиция №1 – 

„Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по 

проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020г., запазена по чл.12 от Закона за обществените поръчки“ и 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД не участва като лице по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ .  

Във връзка с декларираното обстоятелство от участника, комисията няма да разгледа 

офертата за обособена позиция №1, като оферта от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, или стопански обекти, чиято основна цел е социално и 

професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение, а 

като оферта на друго заинтересовано  лице.  

 



  

 

 

 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор и предлага същият да бъде допуснат до 

разглеждане на Техническото предложение за обособени позиции №1.  

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

ЕЕДОП установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до 

разглеждане на Техническото предложение за обособена позиция №2. 

 

 

След извършване на тези действия на 15.12.2017г. 16:30ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията за разглеждане на Техническите предложения на 

допуснатите участници по съответната обособена позиция ще бъде на 02.01.2018г. в 14:00ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   /П/*                 /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.              /П/                   /Мариета Димитрова/ 

 

2.              /П/                   /Виктория Филипова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

данни 

 


