
 

 

 

  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, 09.11.2018г., комисия назначена със Заповед №ОА-397/30.08.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-17/27.07.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители за 

нуждата на община Ботевград“, във връзка с влязло в сила Решение №1182/18.10.2018г. на 

КЗК по преписка №КЗК-789/11.09.2018г.,  състав:  

 

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

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

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

3. Димитър Димитров – електротехник в ОП „БКС“ 

4. инж. Митко Тодорин – младши експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

Резервни членове:  

                          1. Георги Везирски – гл. специалист ПООЗПБ 

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

3. Николай Николов – юрисконсулт в община Ботевград 

    

     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 служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъстваха Димитър 

Димитров - електротехник в ОП „БКС - член, като същият се замести от резервен член – 

Георги Везирски – гл. специалист ПООЗПБ и Мария Христова – нач. отдел „Правно-

нормативно обслужване“ – член, като същия се замести от резервен член – Николай Николов 

– юрисконсулт в община Ботевград, които подписаха 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. „ЛидерЛайт България“ 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 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на съдържанието. 

От представения ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор и предлага на възложителя 

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

2. „БСМ“ 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 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на съдържанието. 



  

 

 

От представения ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и предлага 

на възложителя същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

 

С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 09.11.2018г. в 

12:30ч., и взе решение да продължи работата си по разглеждане на техническото 

предложение на допуснатите участници на следващо заседание, което ще се проведе на 

15.11.2018 г. от 10:00ч. 
 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               * /П/                 /инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.              /П/                  / Николай Николов/ 

 

2.              /П/                  /Таня Накова/ 

 

3.               /П/                  / Георги Везирски / 

 

4.               /П/                  /инж. Митко Тодорин/ 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 

 

 


