
 

 

 
              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, 22.10.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-405/07.09.2018г. на зам.-кмета 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски 

услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на 

съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и 

въвеждане на обект ЦОП в експлоатация“, открита с Решение № ОП-18/30.07.2018г. на 

възложителя, и с оглед избор на изпълнител, 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 – мл. експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове:  

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

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

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

програми“ 

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

работа по обстойно разглеждане на представените документи от участника и да извърши 

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

поставени от възложителя. 

  

 Участникът „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 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 не установи липса, непълнота или  несъответствие 

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

възложителя. Комисията приема, 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. 

  

След извършване на тези  действия на 22.10.2018г. в 12:30ч. комисията приключи своята 

работа, с оглед на което същата взе решение да продължи работа по обстойно разглеждане на и 

оценка на техническото предложение на участника на закрито заседание, което ще се проведе на 

03.12.2018г. в 10:00ч. 

 

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 


