
 

            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, 17.12.2018г., 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 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ №2, изискани с Протокол №2 от 05.11.2018г., относно съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 05.11.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им 

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

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са, 

както следва: 

1. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД – вх.№5300-1285(1)/03.12.2018г.; 
2. „ВМЛ-КОНСУЛТ“  ЕООД – вх.№5300-1285(2)/03.05.2018г.; 
3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД – вх.№5300-1285(3)/04.12.2018г.; 
4.  ДЗЗД “ЕС“– вх.№5300-1285(4)/06.12.2018г. 
5. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД – вх.№5300-1285(5)/07.12.2018г. 

6. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД – вх.№5300-1285(6)/07.12.2018г. 

7. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – вх.№5300-1285(7)/10.12.2018г. 

 

Няма допълнително представени документи от участник „В.Л.М. - Енерджи“ ЕООД. С 

Протокол №2 от 05.11.2018г. на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията предостави 

възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща 

информация и да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на възложителя 

към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е получил Протокол №2 от 

05.11.2018г. на 30.11.2018г., в удостоверение на това е изпратил обратен имейл до подателя. 

Срокът за представяне на допълнителните документи, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 



  

работни дни от получаване на протокола, който срок изтича на 07.12.2018г. До настоящия 

момент изисканите от участника документи не са получени в община Ботевград. С оглед на 

не представените допълнително изискани документи за участникът не може да се установи 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор и на осн.чл.54, 

ал.1, т.5, б. б) от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, участник  

„В.Л.М. - Енерджи“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. На 

осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото предложение на участника, 

тъй като не отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, и на 

осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на същия. 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 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. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

2. „ВМЛ-КОНСУЛТ“  ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 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. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

3. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 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. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

4. ДЗЗД “ЕС“ 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (от съдружниците в 



  

обединението), представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват 

редактиране на тяхното съдържание. 

► ЕЕДОП представен от „Станд-Ф“ ЕООД е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.  Попълнен е съгласно дадените 

от комисията указания.   

► ЕЕДОП представен от „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ ЕООД е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.  От 

представения ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор.  

 

С оглед на установеното, 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 на Техническото предложение. 

 

5. „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД 

Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок. 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 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. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото предложение. 

 

6. „ИВАЛС-ДРЕНСКИ“ ЕООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са в законоустановения срок.  

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 и 1 бр. еЕЕДОП, създаден от участника чрез система за еЕЕДОП, 

осигурена от ЕК, които са подписани с квалифициран електронен подпис от задълженото 

лице по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен вид и не 

позволяват редактиране на неговото съдържание. 

В представените ЕЕДОП-и комисията установи следното: 
 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 
относно изискването на възложителя описано в т.32.1.2. от документацията, участникът е 
декларирал предоставени 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” се имат 
предвид дейности/услуги, свързани с изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, 
архитектурно заснемане на сгради, съставяне на технически паспорт на сгради с 
разгъната застроена площ (РЗП) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради минимум 
4 000 кв.м.“. Комисията приема, че участникът не отговаря на изискванията на възложителя, 
тъй като не може да се установи съответствие с критериите за подбор и на осн.чл.107, т.1 от 
ЗОП, комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 
участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото 
предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията за критериите за подбор, и 
на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на същия. 

 

7. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 Допълнително представените документи от участника, изискани с Протокол №2 от 

05.11.2018г., са извън рамките на законоустановения срок до 5 работни дни от датата на 



  

получаване на протокола. Участникът е получил Протокол №2 от 05.11.2018г. на 

30.11.2018г., в удостоверение на това е изпратил обратен имейл до подателя. Срокът за 

представяне на допълнителните документи, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 работни 

дни от получаване на протокола, който срок изтича на 07.12.2018г. В ИЦ-Деловодство на 

община Ботевград, допълнително изисканите документи са представени на 10.12.2018г. На 

осн.чл.54, ал.1, т.5, б. б) от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, 

участник  „Евиданс инженеринг“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото 

предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото 

предложение на същия. 

 

 

След извършените и описани действия, комисията приключи своята работа на 

17.12.2018г. в 16:30ч. и взе решение да продължи своята работа по разглеждане на 

техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка на следващо 

заседание, което ще се проведе на 02.01.2019г. от 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 

 

 

 


