
1 

 

О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

УТВЪРДИЛ:  

ЗАМ. - КМЕТ: 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018 г./ 

 

дата: 24. 07. 2018 г. 

 
Д О К Л А Д 

 
 На основание чл.103, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед 

№ОА-506/03.10.2017г. на Зам. кмета на Община Ботевград, и последваща Заповед №ОА-140 от 

04.04.2018г., във връзка с процедура на договаряне без предварително обявление 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“, открита с 

Решение №ОП-27/20.06.2017г. и с оглед покана за участие от 20.06.2017г. в обществената 

поръчка, покана за удължаване срока за участие в процедурата на договаряне без обявление от 

18.09.2017г., в изпълнение на Решение №188 от 15.02.2018 г. на Комисията за защита на 

конкуренцията по преписка КЗК-1109/2017 г. комисия 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“ 

     

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

Комисията е заседавала в периода от 04.04.2018 г. до 20.07.2018г. и за работата си има  

изготвен Протокол след влизане в сила на Решение №188 от 15.02.2018г. на КЗК по преписка 

№КЗК-1109/2017г. 

► На 04.04.2018г., комисията се събра на закрито заседание в 15:00 часа в зала №15 в 

сградата на общинската администрация, за да изпълни указанията, дадени в диспозитива на 

Решение №188 от 15.02.2018 г. на КЗК по преписка КЗК-1109/2017г., с което КЗК отменя 

Решение №23/12.12.2017г. на зам. кмета на община Ботевград за определяне на изпълнител по 

горецитираната процедура и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата 

от етап разглеждане на техническите оферти, съобразно мотивите, изложени в Решение №188 от 

15.02.2018 г. на КЗК. Kомисията констатира, че цитираното решение на КЗК не е обжалвано в 

законоустановения срок и е влязло в сила.  

Съгласно условията на поканата за участие възложителят е посочил, че след извършените 

подобрения в проектните предложения допустимата промяна в инвестиционния проект на 

разгънатата застроена площ e до 5%. За установяване спазването на това условие и на 

основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията изиска от участниците „Амфион” ЕООД и Весела 

Йорданова Маркова, конкретни разяснения за заявените от тях данни в техническата оферта, 

които следва да представят в срок от 5 /пет/ дни от получаване на искането, както следва:   

 

1. За „Амфион” ЕООД  
1) участникът следва да опише начина на разпределение на разгънатата застроена площ 

(РЗП) по нива в представения подобрен идеен проект по обществена поръчка с предмет: „Избор 
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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“, има ли промяна 

в РЗП и каква е тя в процентно съотношение спрямо РЗП на проекта, представен в конкурсната 

процедура? 

     2) В табло 1/7 са описани два варианта (вариант 1 и вариант 2) на функционални и 

технически подобрения в идейния проект. Участникът следва да разясни има ли варианти в 

представените табла, ако не – какво означава табло 1/7? 

     3)Участникът следва да уточни дали в т. 4 от техническото предложение се предвижда 

наличието на две плажни зони, съответно плажна зона с площ от 2462,75 кв.м. като покривни 

тераси и плажна зона на нивото на терена в дворното пространство с площ от 1506 кв.м., или 

двете плажни зони са дадени алтернативно? 

Представеното разяснение не може да води до промяна на техническото предложение. 

 

2. За Весела Йорданова Маркова - участникът следва да опише начина на 

разпределение на разгънатата застроена площ (РЗП) по нива в представения подобрен идеен 

проект, има ли промяна в РЗП и каква е тя в процентно съотношение спрямо РЗП на проекта, 

представен в конкурсната процедура? 

Представеното разяснение не може да води до промяна на техническото предложение. 

 

След извършване на тези действия на 18.04.2018г. в 12:30ч. комисията приключи своята 

работа и взе решение следващото заседание да бъде след изтичане на срока за получаване на 

изисканите разяснения от участниците.    

 

► На 16.07.2018г. комисията се събра на закрито заседание в 10:00 часа в зала №15 в 

сградата на общинската администрация, за да отвори, разгледа и обсъди допълнително 

представените разяснения от участниците „Амфион” ЕООД и Весела Йорданова Маркова, както 

и да направи оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

Представените разяснения са постъпили в указания срок и комисията пристъпи към 

разглеждане и обсъждане на представените разяснения, по реда на изтегления жребий, както 

следва: 

1. „Амфион” ЕООД 

В допълнително представеното разяснение, относно данни посочени в техническото 

предложение, участникът е пояснил следното: 

1) Разликата в РЗП-то на последно представения проект спрямо този в конкурсната 

документация е под 5%. И в двата представени проекта се предвижда използването на 

покривната площ – в първия проект за разполагане на фотоволтаични и соларни инсталации, а 

във втория за плажна зона. 

Комисията след като разгледа предходно представения проект (по преписка 00257-2016-

0009 в РОП), предложения подобрен проект и дадените разяснения, извърши проверка по 

графичен начин, чрез графично изчисление на площите по нива (Приложение №1 към 

Протокола), въз основа на представените цифрови данни и констатира следното: 
  1. РЗП по първоначален проект = 8437 м2 

  2.РЗП с  покривни плажни тераси след доработка =  11011 м2 

  3.Увеличение на РЗП след доработка =  30,50% (Възложителят е посочил в поканата за 

участие в процедурата, че е допустима промяна в инвестиционния проект на разгънатата 

застроена площ до 5%). 

 

2) Няма вариантност на проектните предложения. На табло 1/7 са показани подробно 

разработения и предложен проект и ситуация-проучване на възможност. Също така в т.4 от 

техническото предложение плажната зона на нивото на терена в дворното пространство е 

упомената само като проучване на възможност, а не като вариант.  

Комисията, като разгледа така представените разяснения и след като разгледа 

представените подобрения на проекта от участника „Амфион” ЕООД, както и въз основа на 

съпоставка с първоначалния проект, представен в конкурса за проект, направи следните 

констатации във връзка с несъответствия на предложението на участника с условията в поканата 

за участие: 
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 Възложителят не е поставил изискване в поканата за представяне в предложения 

подобрен проект на „проучване на възможност“. 

 Комисията разгледа предложения подобрен проект и дадените разяснения, и установи, че 

в табло 1/7, участникът предлага Вариант 1 и Вариант 2, с легенда на обектите. Самият участник 

е обозначил двете предложени решения като „варианти” в табло 1/7. 

Първият вариант е разработен подробно, като са представени разпределения, разрези и 

фасади. 

Вторият вариант е предложен само като ситуационно решение, но макар и не детайлно 

развит, представлява вариант на подобрения проект в нарушение на условието в поканата за 

участие да не се предлагат варианти, което прави невъзможно разглеждането и оценката на 

проекта. В допълнение, в предложения вариант е променена конфигурацията на предходно 

представения проект, а именно обема на залата е ротиран и е разположен успоредно с дългата си 

ос на „Арена Ботевград“, премахнат е паркинга с цел увеличаване на свободната дворна площ за 

„ плажна зона“.  

Съгласно поканата за участие в процедурата, недопустимо е да се предлагат варианти на  

предложения подобрен проект, както и да се променя конфигурацията на спортните 

съоръженията в първоначалния проект. 

       С оглед на констатираното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените 

условия и на осн. чл.107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя участника 

да бъде отстранен от по-нататъшно  участие в процедурата и да не бъде допуснат до етап на 

преговори. 

 

2. Весела Йорданова Маркова 

 В допълнително представеното разяснение, участникът е представил два броя чертежи-

ситуации М 1:500, наименувани съответно „Първоначално представен проект“ и „Проект с 

добавена площ“. 

Комисията след като разгледа предходно представения проект (по преписка 00257-2016-

0009 в РОП), предложения подобрен проект и допълнително представените с разяснението 

чертежи, извърши проверка по графичен начин, чрез графично изчисление на площите по нива 

(Приложение №2 към Протокола), въз основа на представените цифрови данни и констатира 

следното: 
1. РЗП ПО ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРОЕКТ = 7631 м2 

2.РЗП С НОВО МЕЖДИННО НИВО СЛЕД  ДОРАБОТКА = 7867  м2 

3.УВЕЛИЧЕНИЕ НА РЗП СЛЕД ДОРАБОТКА  = 3,13 % (Възложителят е посочил в поканата 

за участие в процедурата, че е допустима промяна в инвестиционния проект на разгънатата 

застроена площ до 5%). 

 

 Помощният орган на възложителя разгледа техническото предложение и обяснителната 

записка към него, за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и установи, че в 

направените от участника предложения за подобрения в идейния проект  са разработени  8 броя 

съблекални. Две от тях към басейна с директна връзка и вход/изход към общите части на кота 

+1.00м, две на ниво +3.65м с възможност за използване от басейна и директен достъп към него с 

връзка към тренировъчната зала чрез общите  помещения, и четири на ниво +6.60 /нивото на 

залата/, като две от тях с директна връзка към залата и две за ползване  от треньори и помощен 

персонал. Общият брой на съблекалните е 8 /осем/ като шест отговарят напълно на изискванията 

поставени от възложителя и техническото задание, a допълнителните две са предвидени да се 

ползват от треньори и помощен персонал. 

След разглеждане на техническото предложение за съответствието с изискванията, поставени от 

Възложителя, комисията установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи. Тъй като комисията е извършила договаряне с участника и той не е 

обжалвал решението за класиране, а прегледът за съответствие  на техническото му предложение 

е извършен с оглед дадените от КЗК мотиви, с Весела Маркова не следва да се извършва 

повторно договаряне, доколкото комисията правилно е установила съответствие на техническото 

му предложение с изискванията на поканата за участие. 

Комисията извърши оценка на офертата по показател ФТП - „Функционалност и технически 

подобрения в идейния проект“, съгласно документацията, както следва: 
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 1) Подпоказател ПК1 – „Степен на функционална самостоятелност на отделните 

зони в спортния комплекс“  

В своето предложение, участникът подробно е описал степента на функционална 

самостоятелност на отделните зони в спортния комплекс. Самостоятелен вход за достъп, 

участникът е осигурил за две групи от подобектите на комплекса, а именно (хотел с ресторант и 

спортно-възстановителен център с басейн, сауна, парна баня, други помещения и тренировъчна 

зала). Макар да съществува възможност трите основни елемента /басейн, тренировъчна зала и 

хотел с ресторант/, да функционират самостоятелно и независимо един от друг, има обособени 

два  вход-изхода. Посредством тях и  използването на едни и същи общи пространства се 

осигурява самостоятелното функциониране на подобектите в комплекса. Осигурен е 

самостоятелен достъп до всеки един обект, при не работещи останали. Така осигурените 

функционални връзки се съобразяват и с изискванията за контрол на достъп до отделните обекти.  

  

 Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да бъдат 

присъдени по подпоказател ПК1 -  30 точки, формирани по следната формула ПК1 = 10 (броя 

точки) х 3 (тегловия коефициент) 

 2) Подпоказател ПК2-„Степен на осигурена самостоятелна свързаност между 

отделните зони в спортния комплекс и Арена Ботевград“ 

В своето предложение, участникът подробно е описал степен на осигурена самостоятелна 

свързаност между отделните зони в спортния комплекс и Арена Ботевград. Участникът е 

осигурил самостоятелна свързаност на всеки от трите обекта (тренировъчна зала; хотел с 

ресторант; спортно-възстановителен център с басейн, сауна, парна баня и други помещения), 

като функционират самостоятелно и същевременно част от цялото- новосформирания спортен 

комплекс, с Арена Ботевград. Самостоятелната свързаност на трите основни обекта със зала 

Арена Ботевград са осъществени на ниво +1.00 /басейн/ и на ниво +6.60 / тренировъчна зала/. 

 

 Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да бъдат 

присъдени по подпоказател ПК2 -  45 точки,  формирани по следната формула ПК2 = 15 (броя 

точки) х 3 (тегловия коефициент) 

 3) Подпоказател ПК3 – „Степен на осигурена възможност за използване на 

прилежащите открити пространства като плажна зона към плувния басейн“ 

В своето предложение, участникът подробно е описал степен на осигурена възможност за 

използване на прилежащите открити пространства като плажна зона към плувния басейн. 

Участникът в проекта си предвижда терен за плажна зона около 1 100м2 с директен достъп до 

плувния басейн, както и терени за детска площадка, зелени площи и свободна дворна площ около 

2 400м2.  

 
          Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да бъдат 

присъдени по подпоказател ПК3 - 30 точки, формирани по следната формула ПК3 = 10(броя 

точки) х 3 (тегловия коефициент) 

 

 След извършените действия, помощния орган на възложителя присъжда на участника по 

показател ФТП-„Функционалност и технически подобрения в идейния проект“–77,78 т., 

формирани по следната формула:  

1) ФТП = ПК1+ ПК2+ ПК3 

2) ФТП = 
ФТП 

135
 х 100, където ФТП e оценката на съответния участник по показател 

„Функционалност и технически подобрения в идейния проект” 

 

С оглед на извършеното, комисията не може да приложи разпоредбата на чл.67, ал.5 от 

ППЗОП, във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, постигнато в резултат на 

преговорите, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, тъй като има само една допусната оферта.  
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В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка по Показател Ц – Ценово 

предложение за изпълнение на поръчката, както и наличие само на една допусната оферта, 

участникът получава автоматично максимален брой точки – 20  точки. 

 

Комплексната оценка на участника е 66,22 точки, изчислена по следната формула: 

 КО = ФТП х 0,8 + Ц х 0,2 
 

      3. По отношение на участника „М- Синтез” ЕООД, комисията констатира, че същият не 

е обжалвал Решение № 23 от 12.12.2017 г. на Борис Богданов – заместник кмет, 

упълномощено лице съгласно Заповед № ОА -1/03.01.2017 г. за определяне на изпълнител в 

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“ и няма основание да извършва 

повторни действия спрямо този участник, поради което предлага на възложителя да 

възприеме и да възпроизведе мотивите за отстраняването му съгласно  Решение № 23 от 

12.12.2017 г. на Борис Богданов – заместник кмет, упълномощено лице съгласно Заповед № 

ОА -1/03.01.2017 г. 
 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка и 

извършените от комисията действия, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, участник „Амфион“ ЕООД 

 

II. Направи следното класиране: 

На І-во място: Весела Йорданова Маркова-Иванова  с комплексна оценка – 66,22 т. 

 

III. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място.   

 

  

 На 20.07.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.67, ал.6 от ППЗОП, във 

връзка с чл.60 от ППЗОП предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на 

Възложителя, заедно с изготвеният протокол и цялата документация по обществената поръчка.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  /П/                       / Иван Гавалюгов /  

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

 

           2.               /П/                     / 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 

 

 

 


