
 

 

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, 16.07.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-284/15.06.2018г. на Зам. кмета на 

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

Решение № ОП-8/02.05.2018г. за откриване  на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ВТП 

по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО – регион Ботевград“, в състав:  

 

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

 ЧЛЕНОВЕ: 

                 1. Ирина Григорова – директор на дирекция «Счетоводна дейност и бюджет» 

                                 2. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

                                 3. Ева Нишева – гл. експерт «Опазване на околната среда и управление на 

отпадъците» 

         4. Гергана Николова – мл. експерт «Управление на проекти» 

 

Резервни членове:  

       1. Николай Николов – юрисконсулт на община Ботевград 

       2. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

       

 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. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. Консорциум „Еко ВТП Ботевград“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че участникът е 

представил 6 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Консорциума, 3 бр. от Партньорите в него и 2 бр. на други 

субекти – физически лица). 

  

 ► Представения ЕЕДОП от Консорциум „Еко ВТП Ботевград“ е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли капацитета 

на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, е посочен отговор „ДА“. В тази връзка в 

офертата на участника са представените два броя ЕЕДОП-и на други субекти – физически лица. 

Комисията взе решение да не разглежда представените два броя ЕЕДОП-и и информацията в тях 

няма да бъде вземана предвид, тъй като с тези субекти не се покриват критериите за подбор, а са част 

от техническото предложение и подлежат на оценка.  

След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или  

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

 ► Представения ЕЕДОП от „ДиДжи Консулт“ – партньор в консорциума, е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 



  

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“ и е декларирал обстоятелствата, свързани с 

неговия статут по повод и при приложимостта на тези основания, но не е идентифицирал 

действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 

2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването 

на възложителя. 

 

 ► Представения ЕЕДОП от „Спартак тексим“ ЕООД – партньор в консорциума, е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен 

на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да 

идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните национални основания за 

изключване, предвидени в българското законодателство. 

 

 ► Представения ЕЕДОП от „Бефт“ ЕООД - партньор в консорциума, е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да 

идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните национални основания за 

изключване, предвидени в българското законодателство. 

 

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 (консорциум и партньорите в консорциума) в 

срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или 

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

протокол. 

 

2. „ИКюИ Контрол“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 1 бр. 

ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от Управителя и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Видно от 

справка в Търговския регистър и Учредителния акт - Дружествен договор, органи на управление на 

дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят.   

За да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията използва 

възможността предвидена в чл. 44, ал.1 от ППЗОП, като изиска от участника в срок от 5/пет/ дни от 

получаването на искането (с рег.индекс №5300-710/17.07.2018г.), да представи списък на всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на 

органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 

             Участникът е представил Допълнителни документи към офертата - списък на всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, в указания срок с вх.№5300-

710(1)/20.07.2018г. От представения списък е видно, че участникът се представлява от управителя, а 

съдружниците попадат в обхвата на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, чийто статут им позволява да влияят 

пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.  



  

За участника не са изпълнени изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП за деклариране на липсата 

на основания за отстраняване по чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.55, ал.3 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, 

подписан с квалифициран електронен подпис, представен на електронен носител, в електронен вид, 

не позволяващ редактиране на неговото съдържание от лицата по чл.40, ал.1, т.3 от ПЗОП 

   В представения ЕЕДОП комисията установи, че: 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да 

идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните национални основания за 

изключване, предвидени в българското законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата информация, 

съгласно изискванията на образеца.  

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 до 5/пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. „Адориа Консулт“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че участникът е 

представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Адориа Консулт“ ЕООД и 1 бр. от „Булдар Консултинг“ ЕООД). 

 ► Представения ЕЕДОП от „Адориа Консулт“ ЕООД, е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че: 

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

оператор, в поле „Форма на участие“,  участникът е посочил отговор „ДА” на въпроса ще участва 

ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка, заедно с други икономически оператори. В 

следващото поле б. б) е уточнил, че „Булдар Консултинг“ ЕООД участва като подизпълнител с 30% 

дял.  

Информацията от тази част се попълва в част II: Информация за икономическия оператор, 

Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос 

„… ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“ и се 

пояснява в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.10) 

от ЕЕДОП. 

За комисията става ясна волята на участника и приема така попълнен ЕЕДОП. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да 

идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните национални основания за 

изключване, предвидени в българското законодателство. 

 

 ► Представения ЕЕДОП от „Булдар Консултинг“ ЕООД-подизпълнител, е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че: 



  

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли капацитета 

на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът не е посочил отговор.  

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва да 

идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните национални основания за 

изключване, предвидени в българското законодателство. 

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 до 5/пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право да 

заменят представените документи или да представят нови, с които да 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. 

 

След извършване на тези действия на 27.07.2018г. 12:00ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/*  /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.    /П/  /Ирина Григорова/ 

 

2.   /П/  /Мария Христова/ 

 

3.   /П/  /Ева Нишева/ 

 

4.   /П/  /Гергана Николова/ 

 

 

 

 

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

личните данни 


