
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, 18.06.2018 година, комисия назначена със Заповед №ОА-187/03.05.2018 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, 

чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с обявена обществена 

поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-1 

от 10.04.2018г., с ID 9074755, с предмет: „Строително ремонти работи на общински сгради 

на територията на община Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: " 
Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на дограма на Читалище „19-ти 

февруари“, с. Скравена “; Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и 

подмяна на дограма на Читалище „Никола Ракитин“, с. Трудовец  “; Обособена позиция 

№3: „Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград ”; Обособена позиция №4: „Текущ 

ремонт на Читалище „Събуждане-1895“ в с. Врачеш ”; Обособена позиция №5: „Текущ 

ремонт на Читалище „Светлина 1900“ в с. Литаково ” и с оглед избор на изпълнител, в 

състав: 

 

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

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

строителство“   

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

вложения“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград   

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

Резервни членове:  

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

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

 

 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. 

 

 Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъства  инж. Стоил Атанасов 

– Началник отдел „Инфраструктура и капитално строителство“ - член, като същият се замести 

от резервен член – Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“, който 

подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Светлина – П“ ЕООД - обособена позиция №2,  обособена позиция №4 и обособена 

позиция №5 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствие с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособените позиции, за които участва. 

 

2. „АЛТРЕМОНТ“ ООД – обособенa позиция №3, обособенa позиция №4 и обособенa 

позиция №5 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 



  

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособените позиции, за които участва. 

 

 

3.„ЛКС“ ООД - обособенa позиция №3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособените позиции, за които участва. 

 

 

4.„КА ВА СТРОЙ“ ЕООД - обособена позиция №2 и обособена позиция №5 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 

 - в образец №6 - Списък на изпълненото строителство, участникът е декларирал три 

изпълнени дейности – две с получател Община Ботевград и една с получател „Статус-Н“ ООД, 

която комисията няма да вземе предвид, тъй като не е дейност сходна с предмета на 

обществената поръчка. За другите две участникът не е представил удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

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 участника в срок от 5/пет/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол да представи нов образец и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол, с които да се 

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. 

 

 

5. „Г. Гетов“ ЕООД  – обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция 

№5 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 

 - за доказване на икономическото и финансово състояние, участникът е представил 

копие на валидна застрахователна полица  по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но същата не 

покрива минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа 

съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството.  

 - в образец №6-Списък на изпълненото строителство, участникът е декларирал три 

изпълнени дейности – две с получател Община Ботевград и една с получател „Ем Джи Строй“ 

ООД, която комисията няма да вземе предвид, тъй като не е дейност сходна с предмета на 

обществената поръчка. За другите две участникът не е представил удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

- в образец №7 – за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“  е посочено, 

че притежава сертификат за безопасни условия на труд, който е приложен в офертата. Видно 

от същия се установи, че експерта не е правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 

2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, съгласно изискванията на възложителя.  



  

 
С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП и на осн. чл. 67, ал.5 от ЗОП, да даде възможност на участника в срок от 

5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други 

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

протокол, с които да се 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. 

 

 

6. „МИЛМАР - 46“ ЕООД  – обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена 

позиция №5 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 

 - за доказване на икономическото и финансово състояние, участникът е представил 

копие на валидна застрахователна полица  по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но същата не 

покрива минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа 

съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството.  

 - в образец №6-Списък на изпълненото строителство, участникът е декларирал две 

изпълнени дейности – една с получател „К и Н Билдинг“ ЕООД, която комисията няма да 

вземе предвид, тъй като не става ясно дали е дейност сходна с предмета на обществената 

поръчката и няма приложено удостоверения за добро изпълнение, и една дейност с получател 

„Г. Гетов“ ЕООД, за която е представил удостоверения за добро изпълнение, но не става ясно 

дали се покрива изискването за сходен обем. 

- в образец №7 – за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“  е посочено, 

че притежава удостоверение за безопасни условия на труд, което е приложено в офертата. 

Видно от същото се установи, че експерта не е правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, съгласно изискванията на 

възложителя.  

 
С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП и на осн. чл. 67, ал.5 от ЗОП, да даде възможност на участника в срок от 

5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други 

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

протокол, с които да се 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. 

 

 

7.  „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД – обособена позиция №1 и обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи. Представените документи доказват, че участникът отговаря на 

заложените минимални изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за 

изпълнение на поръчката. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника и 

комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособените позиции, за които участва. 

 

 

8. „Г. ГЕТОВ“ ЕООД– обособена позиция №1 и обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 



  

 - за доказване на икономическото и финансово състояние, участникът е представил 

копие на валидна застрахователна полица  по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но същата не 

покрива минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа 

съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството.  

 - в образец №6-Списък на изпълненото строителство, участникът е декларирал три 

изпълнени дейности – две с получател Община Ботевград и една с получател „Ем Джи Строй“ 

ООД, която комисията няма да вземе предвид, тъй като не е дейност сходна с предмета на 

обществената поръчка. За другите две участникът не е представил удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

- в образец №7 – за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“  е посочено, 

че притежава сертификат за безопасни условия на труд, който е приложен в офертата. Видно 

от същия се установи, че експерта не е правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 

2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, съгласно изискванията на възложителя.  

 
С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП и на осн. чл. 67, ал.5 от ЗОП, да даде възможност на участника в срок от 

5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други 

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

протокол, с които да се 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. 

 

 

9. МИЛМАР - 46“ ЕООД – обособена позиция №1 и обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 

 - за доказване на икономическото и финансово състояние, участникът е представил 

копие на валидна застрахователна полица  по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но същата не 

покрива минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа 

съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството.  

 - в образец №6-Списък на изпълненото строителство, участникът е декларирал две 

изпълнени дейности – една с получател „К и Н Билдинг“ ЕООД, която комисията няма да 

вземе предвид, тъй като не става ясно дали е дейност сходна с предмета на обществената 

поръчката и няма приложено удостоверения за добро изпълнение, и една дейност с получател 

„Г. Гетов“ ЕООД, за която е представил удостоверения за добро изпълнение, но не става ясно 

дали се покрива изискването за сходен обем. 

- в образец №7 – за ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве“  е посочено, 

че притежава удостоверение за безопасни условия на труд, което е приложено в офертата. 

Видно от същото се установи, че експерта не е правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, съгласно изискванията на 

възложителя.  

 
С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП и на осн. чл. 67, ал.5 от ЗОП, да даде възможност на участника в срок от 

5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нови образци и/или други 

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

протокол, с които да се 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. 

 



  

 

10. „Мик Билд Русе” ЕООД – обособена позиция №1 и обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи, че за 

доказване на изискването за Годност, участникът е представил заверено копие на 

удостоверение за вписване в ЦПРС и талон с валидност до 30.09.2017г.. Комисията извърши 

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

че срокът на валидност е до 30.09.2018г., с което се покриват критериите за подбор.  Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да 

бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение.  

 

 
След извършване на тези действия на 27.06.2018г. 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/  /Генка Енева/ 

 

2.    /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.     /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

4.     /П/   /Таня Накова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 

 

http://register.ksb.bg/

