
            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

              П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 
 Днес, 25.01.2019г., 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 отвори, разгледа 

и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 

от 16.01.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 16.01.2019г. беше изпратен на участника на електронната му поща, 

като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен подпис.  

Комисията установи, че допълнително представените документи от участника са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „Дженерис“ АД – вх.№5300-63(1)/22.01.2019г. 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участник „Дженерис“ АД относно 

съответствието му с изискванията поставени от Възложителя и установи следното: 

 

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

на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“ 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.  

 Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията на възложителя и 

предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция№1. 

 

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

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

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.  
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 Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията на възложителя и 

предлага  участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция№2. 

 

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

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“ 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.  

 Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията на възложителя и 

предлага  участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция№3. 

 

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

реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“ 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.  

 Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията на възложителя и 

предлага  участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение по обособена позиция№4. 

 
 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник в обществената поръчка 

и определяне на оценката по показател К2 – „Организация за качествено изпълнение на 

поръчката“, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, описана в 

обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел III „Критерии за възлагане, 

методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки показател “ от  

документацията. 

 

1. „Дженерис“ АД 
► за Обособена позиция 1 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не по-вече от 32 месеца и не по-късно от 

25.07.2021 г. 

- Срок на валидност на офертата – 6 месеца от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 ● Относно „Организация за качествено изпълнение на поръчката“: 

Участникът в техническото си предложение е разработил обосновка, съдържаща 

описание на практическото организиране на работния процес за изпълнение на авторския 

надзор, която осигурява изпълнение на минималните изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация чрез представяне на състоянието на съществуващите обекти, 

основните изисквания към изпълнението и същинските задължения на изпълнителя. 

Посочено е, че изпълнението на работния процес същият се разглежда като 

интегрирана система от взаимосвързани компоненти като при промяна във всеки един от тях 

ще се извършва анализ на влиянието им върху останалите такива. 

Участникът е посочил и развил подходът и методологията, върху които ще се 

основава изпълнението на авторския надзор.  
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От предложената от „Дженерис” АД организация на работата на ключовия екип е 

видно, че участникът ще извършва поетапно представен анализ на всички работните процеси 

– от сформирането на екип до приключване на същинското изпълнение като е посочено, че 

ще се използва т. нар. „матрица за приоритизиране”. 

Направен е анализ на всички процеси по изпълнението на услугата и на такива, които 

взаимодействат с тях или ги обезпечават ресурсно. 

Разпределението на отговорностите и дейностите на екипа е направено и посредством 

представяне на тяхното участие в два аспекта: развитие и управление.  

 В частта „Описание на основните дейности по упражняване на авторския надзор” в 

табличен вид са представени всички дейности и под дейности,  с подробно описание на всеки 

един етап, а в „Предложение за организационна структура”, са видни начините за 

комуникация с възложителя, дейностите по координация и съгласуване на изпълнението. По-

надолу предложението съдържа и механизмите за вътрешен контрол в организацията, както 

и целите, които участникът си поставя за успешното изпълнение на услугата. 

Представената по този начин информация, налага в комисията обоснования извод за 

качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложената организационна структура и по-конкретно – посредством 

представеното в „Описание на разпределението на отговорностите и задачите между 

експертите на участника”, комисията приема, че в табличен вид е показано  разпределението 

по експерти (ключови и неключови) за изпълнението на всяка отделна задача  (роля в 

изпълнението на поръчката) като същото може да бъде проследено еднозначно и съдържа 

ясно измерими резултати,  посредством представените начало и край на всяка дефинирана 

дейност.  

Представен е план-график за организация на работата (График за изпълнение на 

дейностите по обществената поръчка), с разчетени етапи, подетапи, документ, който се 

изготвя, начало и край на съответната дейност, период на изпълнение, изцяло съобразени с 

използвания ресурс при отчитане последователността и взаимовръзката на отделните етапи и 

съставляващите ги дейности като от текстовата част на предложението може да бъде 

извлечена и информация за описанието на ресурсите, обезпечаващи изпълнението и 

задълженията на екипа, отговорен за тях. 

  

 С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника 2 (два) от следните обстоятелства, а именно:   

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена 

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и 

край и измерими резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;  

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.  

 

 По показателя К2 участникът получава 50 точки. 

 

► за Обособена позиция 2: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не по-вече от 32 месеца и не по-късно от 

25.07.2021 г. 

- Срок на валидност на офертата – 6 месеца от крайния срок за получаване на оферти. 
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 ● Относно „Организация за качествено изпълнение на поръчката“: 

Участникът в техническото си предложение е разработил обосновка, съдържаща 

описание на практическото организиране на работния процес за изпълнение на авторския 

надзор, която осигурява изпълнение на минималните изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация чрез представяне на състоянието на съществуващите обекти, 

основните изисквания към изпълнението и същинските задължения на изпълнителя. 

Посочено е, че изпълнението на работния процес същият се разглежда като 

интегрирана система от взаимосвързани компоненти като при промяна във всеки един от тях 

ще се извършва анализ на влиянието им върху останалите такива. 

Участникът е посочил и развил подходът и методологията, върху които ще се 

основава изпълнението на авторския надзор.  

От предложената от „Дженерис” АД организация на работата на ключовия екип е 

видно, че участникът ще извършва поетапно представен анализ на всички работните процеси 

– от сформирането на екип до приключване на същинското изпълнение като е посочено, че 

ще се използва т. нар. „матрица за приоритизиране”. 

Направен е анализ на всички процеси по изпълнението на услугата и на такива, които 

взаимодействат с тях или ги обезпечават ресурсно. 

Разпределението на отговорностите и дейностите на екипа е направено и посредством 

представяне на тяхното участие в два аспекта: развитие и управление.  

 В частта „Описание на основните дейности по упражняване на авторския надзор” в 

табличен вид са представени всички дейности и под дейности,  с подробно описание на всеки 

един етап, а в „Предложение за организационна структура”, са видни начините за 

комуникация с възложителя, дейностите по координация и съгласуване на изпълнението. По-

надолу предложението съдържа и механизмите за вътрешен контрол в организацията, както 

и целите, които участникът си поставя за успешното изпълнение на услугата. 

Представената по този начин информация, налага в комисията обоснования извод за 

качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложената организационна структура и по-конкретно – посредством 

представеното в „Описание на разпределението на отговорностите и задачите между 

експертите на участника”, комисията приема, че се съдържат и  посочените от възложителя 

надграждащи елементи, а именно: в табличен вид е показано  разпределението по експерти 

(ключови и неключови) за изпълнението на всяка отделна задача  (роля в изпълнението на 

поръчката) като същото може да бъде проследено еднозначно и съдържа ясно измерими 

резултати,  посредством представените начало и край на всяка дефинирана дейност.  

Представен е план-график за организация на работата (График за изпълнение на 

дейностите по обществената поръчка), с разчетени етапи, подетапи, документ, който се 

изготвя, начало и край на съответната дейност, период на изпълнение, изцяло съобразени с 

използвания ресурс при отчитане последователността и взаимовръзката на отделните етапи и 

съставляващите ги дейности като от текстовата част на предложението може да бъде 

извлечена и информация за описанието на ресурсите, обезпечаващи изпълнението и 

задълженията на екипа, отговорен за тях. 

  

 С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника 2 (два) от следните обстоятелства, а именно:   

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена 

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и 

край и измерими резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;  

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.  

 

 По показателя К2 участникът получава 50 точки. 
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► за Обособена позиция 3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не по-вече от 32 месеца и не по-късно от 

25.07.2021 г. 

- Срок на валидност на офертата – 6 месеца от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 ● Относно „Организация за качествено изпълнение на поръчката“: 

Участникът в техническото си предложение е разработил обосновка, съдържаща 

описание на практическото организиране на работния процес за изпълнение на авторския 

надзор, която осигурява изпълнение на минималните изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация чрез представяне на състоянието на съществуващите обекти, 

основните изисквания към изпълнението и същинските задължения на изпълнителя. 

Посочено е, че изпълнението на работния процес същият се разглежда като 

интегрирана система от взаимосвързани компоненти като при промяна във всеки един от тях 

ще се извършва анализ на влиянието им върху останалите такива. 

Участникът е посочил и развил подходът и методологията, върху които ще се 

основава изпълнението на авторския надзор.  

От предложената от „Дженерис” АД организация на работата на ключовия екип е 

видно, че участникът ще извършва поетапно представен анализ на всички работните процеси 

– от сформирането на екип до приключване на същинското изпълнение като е посочено, че 

ще се използва т. нар. „матрица за приоритизиране”. 

Направен е анализ на всички процеси по изпълнението на услугата и на такива, които 

взаимодействат с тях или ги обезпечават ресурсно. 

Разпределението на отговорностите и дейностите на екипа е направено и посредством 

представяне на тяхното участие в два аспекта: развитие и управление.  

 В частта „Описание на основните дейности по упражняване на авторския надзор” в 

табличен вид са представени всички дейности и под дейности,  с подробно описание на всеки 

един етап, а в „Предложение за организационна структура”, са видни начините за 

комуникация с възложителя, дейностите по координация и съгласуване на изпълнението. По-

надолу предложението съдържа и механизмите за вътрешен контрол в организацията, както 

и целите, които участникът си поставя за успешното изпълнение на услугата. 

Представената по този начин информация, налага в комисията обоснования извод за 

качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложената организационна структура и по-конкретно – посредством 

представеното в „Описание на разпределението на отговорностите и задачите между 

експертите на участника”, комисията приема, че се съдържат и  посочените от възложителя 

надграждащи елементи, а именно: в табличен вид е показано  разпределението по експерти 

(ключови и неключови) за изпълнението на всяка отделна задача  (роля в изпълнението на 

поръчката) като същото може да бъде проследено еднозначно и съдържа ясно измерими 

резултати,  посредством представените начало и край на всяка дефинирана дейност.  

Представен е план-график за организация на работата (График за изпълнение на 

дейностите по обществената поръчка), с разчетени етапи, подетапи, документ, който се 

изготвя, начало и край на съответната дейност, период на изпълнение, изцяло съобразени с 

използвания ресурс при отчитане последователността и взаимовръзката на отделните етапи и 

съставляващите ги дейности като от текстовата част на предложението може да бъде 

извлечена и информация за описанието на ресурсите, обезпечаващи изпълнението и 

задълженията на екипа, отговорен за тях. 

  

 С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника 2 (два) от следните обстоятелства, а именно:   
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1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена 

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и 

край и измерими резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;  

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.  

 

 По показателя К2 участникът получава 50 точки. 

 

► за Обособена позиция 4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не по-вече от 32 месеца и не по-късно от 

25.07.2021 г. 

- Срок на валидност на офертата – 6 месеца от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 ● Относно „Организация за качествено изпълнение на поръчката“: 

Участникът в техническото си предложение е разработил обосновка, съдържаща 

описание на практическото организиране на работния процес за изпълнение на авторския 

надзор, която осигурява изпълнение на минималните изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация чрез представяне на състоянието на съществуващите обекти, 

основните изисквания към изпълнението и същинските задължения на изпълнителя. 

Посочено е, че изпълнението на работния процес същият се разглежда като 

интегрирана система от взаимосвързани компоненти като при промяна във всеки един от тях 

ще се извършва анализ на влиянието им върху останалите такива. 

Участникът е посочил и развил подходът и методологията, върху които ще се 

основава изпълнението на авторския надзор.  

От предложената от „Дженерис” АД организация на работата на ключовия екип е 

видно, че участникът ще извършва поетапно представен анализ на всички работните процеси 

– от сформирането на екип до приключване на същинското изпълнение като е посочено, че 

ще се използва т. нар. „матрица за приоритизиране”. 

Направен е анализ на всички процеси по изпълнението на услугата и на такива, които 

взаимодействат с тях или ги обезпечават ресурсно. 

Разпределението на отговорностите и дейностите на екипа е направено и посредством 

представяне на тяхното участие в два аспекта: развитие и управление.  

 В частта „Описание на основните дейности по упражняване на авторския надзор” в 

табличен вид са представени всички дейности и под дейности,  с подробно описание на всеки 

един етап, а в „Предложение за организационна структура”, са видни начините за 

комуникация с възложителя, дейностите по координация и съгласуване на изпълнението. По-

надолу предложението съдържа и механизмите за вътрешен контрол в организацията, както 

и целите, които участникът си поставя за успешното изпълнение на услугата. 

Представената по този начин информация, налага в комисията обоснования извод за 

качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложената организационна структура и по-конкретно – посредством 

представеното в „Описание на разпределението на отговорностите и задачите между 

експертите на участника”, комисията приема, че се съдържат и  посочените от възложителя 

надграждащи елементи, а именно: в табличен вид е показано  разпределението по експерти 

(ключови и неключови) за изпълнението на всяка отделна задача  (роля в изпълнението на 

поръчката) като същото може да бъде проследено еднозначно и съдържа ясно измерими 

резултати,  посредством представените начало и край на всяка дефинирана дейност.  
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Представен е план-график за организация на работата (График за изпълнение на 

дейностите по обществената поръчка), с разчетени етапи, подетапи, документ, който се 

изготвя, начало и край на съответната дейност, период на изпълнение, изцяло съобразени с 

използвания ресурс при отчитане последователността и взаимовръзката на отделните етапи и 

съставляващите ги дейности като от текстовата част на предложението може да бъде 

извлечена и информация за описанието на ресурсите, обезпечаващи изпълнението и 

задълженията на екипа, отговорен за тях. 

  

 С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника 2 (два) от следните обстоятелства, а именно:   

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена 

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и 

край и измерими резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;  

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.  

 

 По показателя К2 участникът получава 50 точки. 

 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 28.01.2019 г. в 

15:00 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения по съответната обособена 

позиция, както и да направи окончателно класиране на офертата на допуснатия участник на 

следващо заседание, което ще се проведе на 31.01.2019 г. от 13:45 ч.  

 

 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 */П/                  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.              /П/                  / Мария Христова / 

2.              /П/                  / Катя Симеонова / 

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 

 

 

 

  

 

 

 


