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

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 
 

 Днес, 07.09.2018г., комисия назначена със Заповед №ОА-406/07.09.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-19/30.07.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

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

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 

паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на Център за обществена подкрепа (ЦОП)“ в две 

обособени позиции: Обособена позиция 1: „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на сграда на територията 

на гр. Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” (прекратена 

съгласно Решение №13 от 10.08.2018г. на възложителя); Обособена позиция 2: 

„Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт 

съгласно чл. 176а от ЗУТ на сграда на територията на гр. Ботевград, 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. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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

Резервни членове:  

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

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

3. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

 

се събра в 14:00 часа в сградата на общинска администрация Ботевград, за да отвори, 

разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител по гореописаната 

обществена поръчка за Обособена позиция №2.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол 

по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията 

за участие са постъпили девет оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния 

срок. След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 
средствата за масово осведомяване. 

Офертите за обособена позиция №2 по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ №7, 

офис 21- с вх. №ОП-19-1-2/28.08.2018г. 10:28 ч.  

 2. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1233, кв. 

„Банишора“ ул. „Люти брод“ № 3, ет. 1 - с вх. №ОП-19-2-2/03.09.2018г. 09:30 ч. 

 3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 

25, ет.4, ап. 18 - с вх. №ОП-19-3-2/04.09.2018г. 10:35ч.  

 4. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Тодор 

Александров“ №133, ет. 2, ап. 4 - с вх. №ОП-19-4-2/05.09.2018г. 10:30ч. 

 5. „В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №32, ет. 1, 

ап. 3 - с вх. №ОП-19-5-2/05.09.2018г. 10:32ч. 



 6. ДЗЗД “ЕС“, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 42, 

ет. 1 офис 4 - с вх. №ОП-19-6-2/05.09.2018г. 10:33ч. 

 7. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1415, район Витоша, кв. 

Драгалевци, ул. „Захари Зограф“ № 57, ет. 2, ап. 12 – с вх.№ОП-19-7-2/05.09.2018г. 

10:35ч. 

 8. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1750, 

ж.к. „Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат. 16, вх. 1 - с вх. №ОП-19-8-2/05.09.2018г. 

11:20ч.  

 9. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Христо Белчев“ 

№ 11, вх. 1, ет. 4 – с вх. №ОП-19-9-2/05.09.2018г. 11:30ч. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

1.  „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 131395468 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

2. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 121915340 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД с ЕИК 203069879 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

4. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 201415001 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

5. „В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с ЕИК 116587002 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

6. ДЗЗД “ЕС“, със съдружници: „СТАНД-Ф“ ЕООД с ЕИК 200054046 и “ЕНЕРДЖИ 

СЕЙВИНГ“ ЕООД с ЕИК 123686367 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 



комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

7. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД с ЕИК 131259393 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

8. „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 200907206 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

9. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД с ЕИК 020658970 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

в 12:30ч. на 07.09.2018г. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед 

на което същата взе решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  

представените документи от участниците за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на закрито заседание, което 

ще се проведе на 05.11.2018г. 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 


