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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

КМЕТ:            /П/*  

/Иван Гавалюгов/ 

 

дата: 24.01.2018 г. 

 

  П Р О Т О К О Л 

  по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

На основание чл.181, ал. 4, във вр. с чл.106 от ЗОП, и в изпълнение на Заповед № ОА-

560/30.10.2017г. на кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във 

връзка с открита процедура с Решение № ОП-32/06.10.2017г. за откриване  на обществена поръчка 

– публично състезание 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.“, комисия 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 
       

изготви Протокол за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са постъпили 

две оферти,  а именно: 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „Социални норми“ ЕООД, с адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Севаст Огнян“ №4, ет.3- 

с вх. № ОП-32-1/25.10.2017г. - 08:35 ч. – за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с адрес: гр. София 1360, ул. „Маслиново клонче“ 

№2 - с вх. № ОП-32-2/27.10.2017г. - 11:20 ч. - за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

 

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. 

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.  

 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
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Комисията е заседавала в периода от 30.10.2017 г. до 18.01.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1. Протокол №1 от 30.10.2017 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 
Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно съответствие с разпоредбите на ЗОП 

и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха отворени и оповестени по реда на 

постъпването им, след което се подписаха пликове „Предлагани ценови параметри“ от трима от 

членовете на комисията. Техническите предложения на участниците също се подписаха на всяка 

страница от трима от членовете на комисията.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 27.11.2017г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

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

констатира следното в представените ЕЕДОП-и: 

 

1. За участник „Социални норми“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

- 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: 
Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и комисията и предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на 

Техническото предложение за обособена позиция №2. 
  

2. За участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

 - 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 
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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: 
Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и комисията и предлага същият да бъде допуснат до разглеждане на 

Техническото предложение за обособена позиция №2. 
 

3. Протокол №3 от 02.01.2018г. от закрито заседание на комисията, която разгледа  

техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка по съответната 

обособена позиция и направи проверка на документите към него, по реда на постъпване на 

офертите, и установи следното: 

 

1. За „Социални норми“ ЕООД  

 ► Обособена позиция №1: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 5 /пет/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 (десет) 

дни, но не по-късно от 31.12.2018г. 

- Участникът е декларирал, че ще изработи информационна брошура за проекта – 

Компонент 1 (100 бр.), като е предложил да изпълни следното: „Двустранна, двойно сгъната, 

цветна, съдържаща информация за дейностите по проекта, предвидените индикатори за 

резултат, очаквания ефект от изпълнението на проекта, както и изчерпателна информация за 

планираните дейности по посреднически услуги, обучение и заетост за лицата с увреждания.“ 

 Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени от Възложителя.    

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника за Обособена позиция №1. 

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката, и предлага 

участникът да бъде допуснат до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. 

 
 ► Обособена позиция №2: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 5 /пет/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е от датата 

на сключване на договора до 31.12.2018г. 

- Участникът е декларирал, че ще извърши следното по съответните точки от техническото 

предложение:  

1. Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград на нея ще се предостави информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати. Ще се 
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представи екипа по проекта, както и пълна информация относно създаването и функционирането на 

Дневен център за деца и младежи с увреждания (1 бр.) - Пресконференцията е планирана за по 30 

участника, които ще получат „Информационни папки”.  Всяка „Информационна папка” 

следва да е със следното съдържание:1 бр. папка, 1 бр. химикалка, 5 бр. листа с лого на 

проекта. 

Срок за изпълнение – след подписване на договора с Изпълнителя. 

2. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград включва представяне на постигнатите индикатори, обобщаване на резултатите от 

изпълнение на проекта, както и устойчивостта на Дневния център за деца и младежи с 

увреждания (1 бр.) - Пресконференцията е планирана за по 30 участника, които ще получат 

„Информационни папки”.  Всяка „Информационна папка” следва да е със следното 

съдържание:1 бр. папка, 1 бр. химикалка, 5 бр. листа с лого на проекта.  

Срок за изпълнение – след приключване на всички дейности по проекта. 

3. Изработка и доставка на информационни табели  за проекта (2 бр.) -  

Материал поливинилхлорид (PVC) плоскост – 4 мм, устойчива на атмосферни условия – влага, 

температурни амплитуди, вятър, UV лъчи и други  атмосферни условия, с размери 70 х 50 см. 
Табелите следва да са изработени в съответствие с изискванията за публичност и 

визуализация по ОП РЧР /2014-2020/.  

Едната табела ще се постави на административната сграда на бенефициента, а втората табела 

ще се монтира на видно място на фасадата на сградата, където ще функционира Дневен център 

за деца и младежи с увреждания. 

4. Изработка и доставка на информационна брошура за проекта. Брошурите ще 

представят дейността по Компонент 2 (200 бр.) - Двустранна, двойно сгъната, цветна, 

съдържаща информация за  дейностите по проекта, предвидените индикатори за резултат, 

очаквания ефект от изпълнението на проекта, както и изчерпателна информация за 

новосъздадената социална услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания. 

5. Изработка и доставка на визуализиращи стикери за проекта (50 бр.) - 

Самозалепващи стикери и етикети от PVC мат/гланц с пълноцветен печат, размер A9 (37 x 

52mm) съдържащи основни данни за проекта. 

 Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 
изисквания, посочени от Възложителя.   

 Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. Предвид констатираното, 

комисията приема, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в 

документацията за участие и обявлението за поръчката, и предлага участникът да бъде допуснат 

до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

2. За „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 
 ► Обособена позиция №1: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 3 /три/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 (десет) 

дни, считано от датата на сключване на договора. 

- Участникът е декларирал, че ще изработи информационна брошура за проекта – 

Компонент 1 (100 бр.), като е предложил да изпълни следното: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД ще 

бъде отговорен за изработка на 100 броя информационни брошури за проекта – Компонент 1, 

която ще отговаря на техническите параметри зададени от Възложителя в техническата 

спецификация, а именно: „Двустранна, двойно сгъната, цветна, съдържаща информация за 

дейностите по проекта, предвидените индикатори за резултат, очаквания ефект от 

изпълнението на проекта, както и изчерпателна информация за планираните дейности по 

посреднически услуги, обучение и заетост за лицата с увреждания.“ 
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Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени от Възложителя.    

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника за Обособена позиция №1. 

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата отговаря на изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие и обявлението за поръчката, и предлага 

участникът да бъде допуснат до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

► Обособена позиция №2: 

- Участникът е декларирал, че офертата е валидна за срок от 3 /три/ месеца, считано от 

крайния срок за представяне на офертите. 

- Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е от датата 

на сключване на договора до 31.12.2018г. 

- Участникът е декларирал, че ще извърши следното по съответните точки от техническото 

предложение:  

1. Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград на нея ще се предостави информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати. 

Ще се представи екипа по проекта, както и пълна информация относно създаването и 

функционирането на Дневен център за деца и младежи с увреждания (1 бр.) - Пресконференцията 

е планирана за по 30 участника, които ще получат „Информационни папки”.  Всяка 

„Информационна папка” следва да е със следното съдържание:1 бр. папка, 1 бр. химикалка, 5 бр. 

листа с лого на проекта. 

Срок за изпълнение – след подписване на договора с Изпълнителя. 

2. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция в зала на Община 

Ботевград включва представяне на постигнатите индикатори, обобщаване на резултатите от 

изпълнение на проекта, както и устойчивостта на Дневния център за деца и младежи с увреждания 

(1 бр.). Участникът не е попълнил надлежно информацията съобразно заложените от 

Възложителя минимални изисквания. 

Срок за изпълнение – след приключване на всички дейности по проекта. 

3. Изработка и доставка на информационни табели  за проекта (2 бр.). Участникът не 

е попълнил надлежно информацията съобразно заложените от Възложителя минимални 

изисквания. 

Едната табела ще се постави на административната сграда на бенефициента, а втората табела ще се 

монтира на видно място на фасадата на сградата, където ще функционира Дневен център за деца и 

младежи с увреждания. 

4. Изработка и доставка на информационна брошура за проекта. Брошурите ще 

представят дейността по Компонент 2 (200 бр.). Участникът не е попълнил надлежно 

информацията съобразно заложените от Възложителя минимални изисквания. 

5.Изработка и доставка на визуализиращи стикери за проекта (50 бр.). Участникът не 

е попълнил надлежно информацията съобразно заложените от Възложителя минимални 

изисквания. 

 Така констатираните пороци не може впоследствие да бъдат санирани от комисията, 

доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, 

помощният орган е стриктно обвързан от нормативната уредба в областта на възлагане на 

обществените поръчки – ЗОП. Естеството на констатираните несъответствия, изключва 

възможността за отстраняването им посредством допълнителни разяснения от страна на участника, 

доколкото материалния закон /чл.104, ал.5 от ЗОП/ изрично забранява промяна в техническото и 

ценово предложение. 

 Следователно на осн. чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, 

участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата по Обособена позиция №2, поради това, че офертата му не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя и на основание чл.55, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията не отваря ценовото предложение на същия. 
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 Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници по съответната обособена позиция, 

оповестяване на предложените от тях цени и окончателно класиране на офертите на следващо 

заседание, което да бъде на 18.01.2018 г. от 14:00 ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП 

ценовите предложения на предложените за отстраняване участници няма да бъдат отворени, 

разгледани и оценени. 
 

 4. Протокол №4 от 18.01.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отвари плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участниците по съответната обособена позиция, и оповести предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „СОЦИАЛНИ НОРМИ“ ЕООД  

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№8.1, като участникът предлага обща цена в размер на 160,00 лева без ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№8.2, като участникът предлага обща цена в размер на 1 660,00 лева без ДДС. 

 

2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№8.1, като участникът предлага обща цена в размер на 166,66 (сто шестдесет и шест лева) лева 

без ДДС или 199,20 (сто деветдесет и девет и двадесет) лева с ДДС.  

      

 След като председателя оповести предлаганата от участника обща цена за изпълнение, 

констатира че има несъответствие между изписаната с цифри (166,66 лева без ДДС) и 

изписаната с думи (сто шестдесет и шест лева) обща цена без ДДС. При направена от комисията 

проверка, общата цена е формирана при умножаване на количеството 100 бр. по предложената от 

участника единична цена 1,66 лева без ДДС, като се получава обща цена = 166,00 лева без ДДС, а 

не 166,66 лева без ДДС. Комисията единодушно реши, че се  касае за техническа грешка и приема 

за меродавна сумата посочена от участника с думи, тъй като се предполага, че възпроизведената 

с думи цифра отразява по-точно волята на автора на съответното изявление. 

 

Във връзка с извършеното от комисията и в съответствие с избрания от Възложителя критерий 

за оценка – най- ниска цена, същата  

 

 I. Предлага за отстраняване: 

 - На осн. чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД по обособена 

позиция №2 

 

 IІ. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

 На І-во място: „Социални норми“ ЕООД  

 На II-ро място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

 

► За обособена позиция №2: 

 На І-во място: „Социални норми“ ЕООД  
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 ІІI. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция.   

 

 На 18.01.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.181, ал.5 от ЗОП предостави 

настоящия Протокол за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените протоколи 

№1 от 30.10.2017г.; №2 от 27.11.2017г.; №3 от 02.01.2018г. и №4 от 18.01.2018г., и цялата 

документация по откритата процедура-публично състезание.  

 

 

 

 

 

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 


