
 

 

 

              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, 05.12.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-461/09.10.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-20/03.09.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

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

енергийната ефективност на Център за обществена подкрепа (ЦОП) 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. Николай Николов – юрисконсулт в община Ботевград 

3. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

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

Резервни членове:  

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

2. Мариета Димитрова – гл. 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 и да извърши 

преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Поради временна неработоспособност от основния състав на комисията отсъства 

Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални програми и проекти“ - член, 

като същия се замести от резервен член – Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, 

търгове и конкурси“, който подписа 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. „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 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 

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 участникът отговаря на изискванията 

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

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 
 

2. „ВИ ЕЛ 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 „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…“.  

Участникът следва да прецизира своя отговор, тъй като така посочения отговор се явява 

абсолютна пречка за участие в обществената поръчка. 

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

и стандарти за екологично управление, в поле „Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати….. за осигуряване на качеството“, участникът не е посочил 

отговор 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. 

 

3. „ГРАНД ПЛЮС“ 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, създаден от участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от 

ЕК, 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 на Техническото предложение. 

 

4. „ВИП ПРОЕКТ БГ“ 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 В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът е декларирал изпълнени дейности/услуги през последните три години, 

които не са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.32.1. от 

документацията за участие е посочено, че „Под идентични или сходни с тези на поръчката 

дейности/услуги следва да се има предвид дейности/услуги, свързани с изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за 

енергийната ефективност на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) за една сграда или 

сума от РЗП на повече сгради минимум 4 000 кв.м.“. От декларираното за комисията не 

става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

 - 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.  

 



  

 

 

 

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. „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, че участникът отговаря на изискванията 

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

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

6. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ 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, че участникът отговаря на изискванията 

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

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

7. „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ 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, че участникът отговаря на изискванията 

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

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

8. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ 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 

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 участникът отговаря на изискванията 

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

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

9. „БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР“ 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 В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът е декларирал изпълнена дейност/услуга през последните три години, 

която не е с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.32.1. от документацията 

за участие е посочено, че „Под идентични или сходни с тези на поръчката дейности/услуги 

следва да се има предвид дейности/услуги, свързани с изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на сгради 

с разгъната застроена площ (РЗП) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради 

минимум 4 000 кв.м.“. От декларираното за комисията не става ясно дали се покриват 

критериите за подбор. 

 - 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 предметен обхват и за 

комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. 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. 

 

10. „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 IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът е декларирал изпълнени дейности/услуги през последните три години, 

които не са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.32.1. от 

документацията за участие е посочено, че „Под идентични или сходни с тези на поръчката 

дейности/услуги следва да се има предвид дейности/услуги, свързани с изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за 

енергийната ефективност на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) за една сграда или 

сума от РЗП на повече сгради минимум 4 000 кв.м.“. От декларираното за комисията не 

става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

 - 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. 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. 

 



  

 

 

11. „ТРАНСКОНСУЛТ БГ“ 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 неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът е декларирал изпълнени дейности/услуги през последните три години, 

които не са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.32.1. от 

документацията за участие е посочено, че „Под идентични или сходни с тези на поръчката 

дейности/услуги следва да се има предвид дейности/услуги, свързани с изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за 

енергийната ефективност на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) за една сграда или 

сума от РЗП на повече сгради минимум 4 000 кв.м.“. От декларираното за комисията не 

става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

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

и стандарти за екологично управление, в поле „Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично 

управление?“,  участникът е декларирал, че може да представи сертификат, изготвен от 

независими органи и доказващ, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 

осигуряване на качество, но не е посочил предметен обхват и за комисията не става ясно 

дали се покриват критериите за подбор. 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. 

 

12. „КОПИЛИНК“ 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, че участникът отговаря на изискванията 

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

същият да бъде допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

13. „МЕГА БИЛД“ 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, създаден от участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от 

ЕК, комисията установи следното: 

  

 

 



  

 

 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът е декларирал изпълнена дейност/услуга през последните три години, 

която не е с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.32.1. от документацията 

за участие е посочено, че „Под идентични или сходни с тези на поръчката дейности/услуги 

следва да се има предвид дейности/услуги, свързани с изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на сгради 

с разгъната застроена площ (РЗП) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради 

минимум 4 000 кв.м.“. От декларираното за комисията не става ясно дали се покриват 

критериите за подбор. 

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

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

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

на стандартите за осигуряване на качество. В част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности в поле: Технически лица и органи за контрол на 

качеството е посочил, че притежава Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008, издаден от 

ТЮФ НОРД България ЕООД, валиден до 29.06.2021год., но не е посочил предметен обхват и 

за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. 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. 

 

14. „ЕФЕКТ 1“ 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 не е представил електронен носител, съдържащ цифрово подписан 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 - цифрово подписан ЕЕДОП, на 

електронен носител. 

 

След извършване на тези действия на 18.12.2018г. 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/ /Николай Николов/ 

 

3.   /П/ /Таня Накова/ 

  

4.   /П/ /Гергана Николова/ 

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


