
            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, 17.09.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-302/28.06.2018г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и чл.181, ал.4 от 

ЗОП и във връзка с публично състезание, открито с Решение № ОП-11/05.06.2018г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и 

публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 

2014 - 2020” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване и доставка 

на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подай ръка“, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 

запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“; Обособена позиция № 2: 

„Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция за популяризиране, 

прозрачност и информиране на общността за дейностите по проект „Подай ръка“, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, в 

състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

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

проекти“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Ева Нишева – главен експерт „Опазване на околната среда и 

отпадъците“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова – главен експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да отвори, разгледа 

и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 

от 02.08.2018г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 02.08.2018г. 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. „Социални норми“ ЕООД – вх.№5300-801(1)/03.08.2018г.; 
2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД – вх.№5300-801(2)/06.08.2018г.; 
3. „БМ Адвайз“ ЕООД – вх.№5300-801(3)/07.08.2018г.; 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи относно съответствието им с изискванията 

поставени от Възложителя. 

 

1. „Социални норми“ ЕООД 

 ► За обособена позиция №1: 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил: 

- ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице 

по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен носител, в електронен вид и не позволява 

редактиране на неговото съдържание; 
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- декларация-свободен текст, с която участникът декларира, че е допусната 

техническа грешка при попълване на първоначално подадения ЕЕДОП в част II, Раздел А, в 

поле „Само в случай, че поръчката е запазена“,  и че отговаря на изискванията на 

възложителя, съгласно чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП. 

Във връзка установеното, комисията реши 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.  

Приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, удовлетворява 

изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 ► За обособена позиция №2: 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

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

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи 

за обособена позиция №1, комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, 

представен е на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

неговото съдържание. Попълнен e съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

3. „БМ Адвайз“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи 

за обособена позиция №1, комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, 

представен е на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на 

неговото съдържание. Попълнен e съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка по съответната обособена позиция, по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Социални норми“ ЕООД 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – Образец №3 за 

съответната обособена позиция и проверка на документите към него за съответствието с 

изискванията, поставени от Възложителя и установи следното: 

 

►За обособена позиция №1: 

- Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца 
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 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на възложителя. Предвид констатираното, комисията предлага на 

възложителя, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена позиция №1. 

 

►За обособена позиция №2: 

- Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца 

 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на възложителя. Предвид констатираното, комисията предлага на 

възложителя, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена позиция №2. 

 

2. „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – Образец №3 за 

обособена позиция №1 и проверка на документите към него за съответствието с 

изискванията, поставени от Възложителя и установи следното: 

 - Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца 

 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на възложителя. Предвид констатираното, комисията предлага на 

възложителя, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена позиция №1. 

 

3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение – Образец №3 за 

обособена позиция №1 и проверка на документите към него за съответствието с 

изискванията, поставени от Възложителя и установи следното: 

 - Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца 

 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на възложителя. Предвид констатираното, комисията предлага на 

възложителя, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена позиция №1. 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 21.09.2018 г. в 

16:00 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по 

съответната обособена позиция, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти на следващо заседание, което ще се проведе на 27.09.2018 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. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Йорданка Цветкова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Христова/  

 

3.   /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

4.   /П/  /Ева Нишева/ 
 

 

 

 

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

личните данни 
 


