
 

 

 

              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, 16.01.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-583/18.12.2018г. на кмета на 

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

възлагане на обществена поръчка - публично състезание с предмет:  „Избор на изпълнител 

за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с 

изпълнението на строително – монтажни работи на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 

е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири обособени позиции“, открита с 

Решение № ОП-25/08.11.2018г. на възложителя, и с оглед избор на изпълнител, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – началник отдел УПП 

2. Мария Христова – началник отдел ПНО 

3. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл.229, ал.1, 

т.17 от ЗОП, под №ВЕ-49 

4. инж. Ирена Илиева – гл. експерт „Ниско строителство и техническа 

инфраструктура“ 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград 

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

3. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“  

 

 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. 

 

 Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от единствения 

участник в обществената поръчка „Дженерис” АД и установи следното: 

 

1. За Обособена позиция 1:„Упражняване на авторски надзор при реконструкция 

на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“ 

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 подписал с квалифициран електронен подпис, представен е 

на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Представеният ЕЕДОП е подписан от Изпълнителния директор Георги Вълков.  

При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по 

вписванията се установи, че ЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

останалите двама членове на съвета на директорите, а именно:  Миглена Ангелова Зарева и 

Ангел Николов Тодоров. 

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. 

Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2, т 4 от ППЗОП, при акционерното дружество 

това са лицата по чл. по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

 



  

 

 

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. За Обособена позиция №2: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“ 

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 подписал с квалифициран електронен подпис, представен е 

на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Представеният ЕЕДОП е подписан от Изпълнителния директор Георги Вълков.  

При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по 

вписванията се установи, че ЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

останалите двама членове на съвета на директорите, а именно:  Миглена Ангелова Зарева и 

Ангел Николов Тодоров. 

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. 

Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2, т 4 от ППЗОП, при акционерното дружество 

това са лицата по чл. по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

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. За Обособена позиция № 3: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“ 

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 подписал с квалифициран електронен подпис, представен е 

на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Представеният ЕЕДОП е подписан от Изпълнителния директор Георги Вълков.  

При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по 

вписванията се установи, че ЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

останалите двама членове на съвета на директорите, а именно:  Миглена Ангелова Зарева и 

Ангел Николов Тодоров. 

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. 

Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2, т 4 от ППЗОП, при акционерното дружество 

това са лицата по чл. по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

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. За Обособена позиция № 4: „Упражняване на авторски надзор при 

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“ 

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 подписал с квалифициран електронен подпис, представен е 

на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Представеният ЕЕДОП е подписан от Изпълнителния директор Георги Вълков.  

При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по 

вписванията се установи, че ЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

останалите двама членове на съвета на директорите, а именно:  Миглена Ангелова Зарева и 

Ангел Николов Тодоров. 

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. 

Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2, т 4 от ППЗОП, при акционерното дружество 

това са лицата по чл. по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

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. 

 

 

След извършване на тези действия на 17.01.2019г. 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/ /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/ /Мария Христова/ 

 

3.   /П/ /Рая Иванова/ 

  

4.   /П/ /инж. Ирена Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

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

данни 

 

 

 

 



  

 


