
 

 

 

              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, 05.11.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-406/07.09.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-19/30.07.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „ Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от ЗЕЕ и 

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията 

по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 

176а от ЗУТ на Център за обществена подкрепа (ЦОП)“ в две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от 

Закона за енергийната ефективност на сграда на територията на гр. Ботевград, по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020” (прекратена съгласно Решение №13 от 10.08.2018г. 

на възложителя); Обособена позиция 2: „Извършване на обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ 

и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на сграда на територията на гр. 

Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 “ , в състав:  

 

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

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

строителство“ 

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

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Гергана Николова – младши експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно – нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

3. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

 

 се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на представените документи от участниците по обособена 

позиция №2 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. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД 

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 

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 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, съгласно дадените указания в т.41.9 и т.42 от Документацията 

за участие.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвени от независими органи и доказващ, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа и предметен обхват и за комисията не 

става ясно дали се покриват критериите за подбор. 
 

 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. 

 

2. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

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 

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.  
 

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. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

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 

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 А: Информация за 

икономическия оператор, в поле Форма на участие, на поставения въпрос „Икономическият 

оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други 

икономически оператори“, 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, съгласно дадените указания в т.41.9 и т.42 от Документацията 

за участие.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независим органи и доказващ, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба издаващи 

документа. 
 

 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. 

 

4. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 2 бр. ЕЕДОП-и, които са подписани с квалифициран електронен подпис от всяко 

от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в 

електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и комисията установи следното: 

- 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.  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност“. 

Комисията констатира, че декларираната застрахователната полица е със срок на валидност 

до 26.09.2018 г. С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на 

валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, с което да удовлетвори 

изискванията на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6) участникът е декларирал, че разполага 

с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 

Комисията направи справка в публичния регистър на КИИП http://www.kiip.bg/register и 

установи, че посоченото от участника лице/експерт за Технически контрол по част 

Конструктивна не е в Списъка на лицата упражняващи Технически контрол по част 

Конструктивна на КИИП. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи 

документ, чрез който се доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за 

да удовлетвори 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, 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. 

 

5. „В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 

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 

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 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 „ДА“ и е описал 

част от специфичните национални основания за изключване, съдържащи се в т.42 от 

документацията. Ако за участникът се прилагат специфичните национални основания за 

изключване и коректният отговор е „ДА“, то следва да се отговори на следващия въпрос „В 

случай че се прилага някое от специфичните национални основания за изключване…“. Също 

така 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.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификат, изготвен от независим органи и доказващ, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество, но не е посочил орган или служба издаващи 

документа. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел А, както и съответната част, раздел/точка/и, съдържаща 

предоставената от участника 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. 

 

6. ДЗЗД “ЕС“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Съдружниците в него), 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

 ► ЕЕДОП представен от ДЗЗД „ЕС“ е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

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

или  несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 ► ЕЕДОП представен от „СТАНД-Ф“ ЕООД е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

 След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията установи следното: 

- 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, съгласно дадените указания в т.41.9 и т.42 от Документацията 

за участие.  

 ► ЕЕДОП представен от „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД не е цифрово подписан 
(с квалифициран електронен подпис) от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

 Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 
 

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 (обединение и съдружниците 

в него) в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов 

ЕЕДОП (цифрово подписан) и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

7. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

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 

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 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. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6) участникът е декларирал, че разполага 

с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 

Комисията направи справка в публичния регистър на КИИП http://www.kiip.bg/register и 

установи, че: 

1) участникът е посочил за експерт Технически контрол по част Конструктивна лицето 

Михаил Бруно Брозиг с удостоверение за упражняване на технически по част Конструктивна 

издадено от КИИП с рег.№01303, валидно за 2018г., но в Списъка на лицата упражняващи 

Технически контрол по част Конструктивна на КИИП, регистрационният номер на 

удостоверението е 00129.  

2) участникът е посочил за експерт Проектант по част „ОВК“ лицето Ивайло Цветанов 

Димов с удостоверение за ППП по част ОВК издадено от КИИП с рег.№13480, валидно за 

2018г., но в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност на КИИП, 

регистрационният номер на удостоверението е 09841.  

Комисията единодушно реши, че се  касае за техническа грешка и приема, че участникът 

удовлетворява изискването 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, 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. 

 

 

 



  

 

 

8. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

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 

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 IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност“. 

Комисията констатира, че декларираната застрахователната полица е със срок на валидност 

до 19.07.2018 г. В офертата има приложена застрахователна полица със срок на валидност до 

24.07.2019г. и комисията приема, че се покриват критериите за подбор. 

  

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

9. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

Участникът е представил оптичен носител, който съдържа Техническо предложение и 

График-проектиране. Липсва електронен носител, съдържащ ЕЕДОП.   

 Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

 

 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 (цифрово подписан) и/или 

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

настоящия протокол. 

 

 

След извършване на тези действия на 29.11.2018г. в 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/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/  /Генка Енева/ 

 

3.   /П/  /Катрин Михайлова/ 

  

4.   /П/  /Гергана Николова/ 

 

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

личните данни 


