
 

 

              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, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед №ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета 

на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 

от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП  и във връзка с обявена 

обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с 

обява” № С-2 от 05.02.2019г., с ID 9085394, с предмет: „Изработване на технически проект 

за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за 

активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“ , в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“    

2. арх. Георги Джотолов – гл. архитект на община Ботевград    

3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

4. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство и техническа 

инфраструктура" 

Резервни членове:  

                          1. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

                                 2.  инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

  3.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

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

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

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

поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „НОВИЗА“ ЕООД 

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 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 установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

т.2) участникът не е посочил, че разполага с екип от експерти за изпълнението на поръчката. 

Информация е посочена в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, т.6) от ЕЕДОП, с което се покриват изискванията на 

Възложителя. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел А, както и съответната част, раздел/точка/и, съдържаща 

предоставената от участника информация, съгласно изискванията на образеца. 
 

 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. „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД 
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 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 установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ със застрахователна сума, възлизаща на 100 000 лв. Съгласно чл.5, ал.1, т.2 

от Наредба за условията и реда за задължителното застраховането в проектирането и 

строителството, във връзка с чл.171, ал.2 от ЗУТ, минималната застрахователна сума за 

проектант е 200 000 лв. При така посочената информация за комисията не става ясно дали се 

покриват критериите за подбор.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът е декларирал изпълнени услуги през последните три години, но за 

комисията не става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката. В т.2.2.1. от документацията за участие е посочено, че „За „услуга, сходна с 

предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за 

изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда втора 

или по-висока категория строежи“.   

 

 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. „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД 
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 подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица 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 установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

т.2) участникът не е посочил, че разполага с екип от експерти за изпълнението на поръчката. 

Информацията е посочена в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, т.6) от ЕЕДОП.  

Комисията направи справка в публичния регистър на КАБ https://kab.bg/registr/arhitekti/ и 

КИИП http://www.kiip.bg/register и установи, че участникът е посочил за експерт по част 

„ВиК“ лицето Вергиния Василева Стоицева с удостоверение за ППП по част ВиК издадено 

от КИИП с рег.№00179, но в Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност на КИИП, регистрационният номер на удостоверението е 00185.  

С оглед на установеното, комисията единодушно реши, че се  касае за техническа грешка и 

приема, че участникът удовлетворява изискването на възложителя.  

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел А, както и съответната част, раздел/точка/и, съдържаща 

предоставената от участника информация, съгласно изискванията на образеца. 
 

 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. 

 

https://kab.bg/registr/arhitekti/


 

 

4. „ФРИБУЛ“ ООД 

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 подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица 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 установи, 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. 

 

 

5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

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 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 установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности , 

т.2) участникът не е посочил, че разполага с екип от експерти за изпълнението на поръчката. 

Информация е посочена в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, т.6) от ЕЕДОП, с което се покриват изискванията на 

Възложителя. 

 

В представения ЕЕДОП комисията установи, 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. 

 

6. „МЪРИ“ ЕООД 

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 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.  

 След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ със застрахователна сума, възлизаща на 150 000 лв. Съгласно чл.5, ал.1, т.2 

от Наредба за условията и реда за задължителното застраховането в проектирането и 

строителството, във връзка с чл.171, ал.2 от ЗУТ, минималната застрахователна сума за 

проектант е 200 000 лв. При така посочената информация за комисията не става ясно дали се 

покриват критериите за подбор.  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 

 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. 

 

 

 

 



 

 

7. „ПЛОТ-АРХ“ ЕООД 

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 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 установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

участникът е декларирал изпълнени услуги през последните три години, но за комисията не 

става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.2.2.1. от 

документацията за участие е посочено, че „За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, 

следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, 

и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда втора или по-висока категория 

строежи“.  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

участникът е декларирал, че разполага с персонал, с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката. Комисията направи справка в публичния 

регистър на КАБ https://kab.bg/registr/arhitekti/ и КИИП http://www.kiip.bg/register и установи, 

че участникът е посочил за експерт по част „ОВК“ лицето Ирена Звезданова Маркова с 

удостоверение за ППП по част ЕЕ издадено от КИИП с рег.№00954, но в Регистъра на 

инженерите с пълна проектантска правоспособност на КИИП, под рег.№00954 фигурира 

лицето Ирина Звезданова Петрунова. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да 

представи документ, чрез който се доказва информацията, посочена в съответния раздел на 

ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на Възложителя.  

 

 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. 

 

 

8. „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

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 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 установи следното:  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 

участникът не е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно 

чл. 171, ал.1 от ЗУТ и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

участникът не е декларирал изпълнени услуги през последните три години и за комисията не 

става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

участникът не е декларирал, че разполага е с екип от експерти за изпълнението на предмета 

на поръчката и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор. 

 

 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. 

 

 

https://kab.bg/registr/arhitekti/


 

 

9. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

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 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 установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка, на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „ДА“, но не е описал специфичните национални 

основания за изключване. Ако за участникът се прилагат специфичните национални основания за 

изключване и коректният отговор е „ДА“, то следва да се отговори на следващия въпрос „В случай че 

се прилага някое от специфичните национални основания за изключване…“.  

Участникът следва да прецизира своя отговор, тъй като така посочения отговор се явява абсолютна 

пречка за участие в обществената поръчка. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.1б) 

участникът е декларирал изпълнена услуга през последните три години, но за комисията не става 

ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.2.2.1. от 

документацията за участие е посочено, че „За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се 

разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, 

и/или текущ ремонт на сграда втора или по-висока категория строежи“.  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел А, както и съответната част, раздел/точка/и, съдържаща 

предоставената от участника информация, съгласно изискванията на образеца. 

 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. 

 

     Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право да 

заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят изискванията на 

възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

След извършване на тези действия на 22.02.2019г. 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/*                      /Мария Христова/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
                                                 /П/                       /Таня Накова/ 

 

               /П/                      /арх. Георги Джотолов/ 

 
         /П/                       /инж. Стоил Атанасов/ 

  
         /П/                       /инж. Ирена Илиева/ 

 

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

данни 


