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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 
 Днес, 05.02.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-29/19.01.2018г. на Зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-33/07.12.2017г. за откриване  на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда 

„Орхание“, с административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „В. Левски“ бл.1“, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Митко Тодорин – мл.експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

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

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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

5. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

6. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

Резервни членове:  

1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт в община Ботевград 

3. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

 

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 №2 от 25.01.2018г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 25.01.2018г. 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. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД – вх.№5300-93(1)/30.01.2018г.; 
2. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“  ЕООД – вх.№5300-93(2)/01.02.2018г.; 
 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ 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 и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД: 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово 

състояние в т.5) от представения коригиран ЕЕДОП – по отношение на застраховка 

„Професионална отговорност“ по чл.171 от ЗУТ, покриваща дейност – проектиране, 

участникът не е декларирал: орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа, както и срок на валидност. Участникът е представил копие на застрахователната 

полица, от която е видно, че се покриват критериите за подбор на възложителя.  

С оглед на това комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и 

предлага на Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата.  

 

След извършените и описани действия, комисията приключи своята работа на 

05.02.2018г. в 12:30ч. и взе решение да продължи своята работа по разглеждане и оценка на 

техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка на следващо 

заседание, което ще се проведе на 07.02.2018г. от 10:00ч. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/                 /инж. Цветелин Цветков/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.                  /П/                 /инж. Митко Тодорин/ 

 

2.                  /П/                 /Генка Енева/ 

 

3.                  /П/                 /Катрин Михайлова/ 

  

4.                  /П/                 /Таня Накова/ 

 

                                  5.               /П/                 /Йорданка Цветкова/ 

 

                                  6.               /П/                  /Мариета Христова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

личните данни 

 


