
 
               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, 08.03.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-586/19.12.2018г. на зам.-кмета 

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

процедура с Решение № ОП-24/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 
“Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири обособени 

позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 

1“; Обособена позиция №2: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“ 

(Обособена позиция №2 е прекратена, съгласно Решение №19 от 23.11.2018г. на възложителя); 

Обособена позиция №3: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Новачене“; Обособена 

позиция №4: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“, 

в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални програми 

и проекти" 

3. Мария Христова – нач. отдел ПНО 

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

т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

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

6. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство 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. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

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

вложения“ 

 

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, изискани с Протокол №2 от 

04.02.2019г., относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 04.02.2019г. 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 в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „Обонато Билд“ ЕООД – вх.№5300-202(1)/26.02.2019г.; 
2.  Обединение „Евро билд Ботевград“ – вх.№5300-202(2)/27.02.2019г.; 

 

Няма допълнително представени документи от участник „Инфракънстракшън“ ЕАД. С 

Протокол №2 от 04.02.2019г. 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 критериите за 

подбор. Участникът е получил Протокол №2 от 04.02.2019г. на 21.02.2019г., 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 28.02.2019г. 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 съответствие с критериите за подбор и на чл.107, т.1 от ЗОП, 

комисията предлага на Възложителя, участник  „Инфракънстракшън“ ЕАД 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. 

 

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. „ Обонато Билд“ ЕООД - за обособена позиция №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 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.   

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. 

 

2. Обединение „Евро билд Ботевград“ 

► За обособена позиция №1  

 Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи и проверка на документите, съдържащи се в първоначално 

представената оферта.  

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. 

от Партньорите в него), които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените 

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

позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

1) В представения от Обединение „Евро билд Ботевград“ 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.  

2) В представения от "ЕВРО ЕКО БИЛД" ЕООД-партньор в Обединението, 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.  

3) В представения от "Строй Индъстри Груп" ЕООД - партньор в Обединението, 

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.  

 При направен преглед на първоначално представените документи, комисията установи, че 

участникът не е представил Договор за създаване на обединението в съответствие с 

изискванията на чл.37, ал.4 от ППЗОП, с оглед на което за комисията не става ясно дали са 

изпълнени изискванията на възложителя описани в т.16 от документацията за участие. 

Посочената констатация не е била установена от оценителната комисия в Протокол №2 от 

04.02.2019г. и не е предоставена на участника на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП възможност да 

я отстрани, т.е. на участника за първи път ще му бъде предоставена възможност да отстрани и да 

приведе офертното си предложение в съответствие със законовите изисквания и изискванията на 

възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие. В тази връзка следва да се 

има предвид, че ЗОП няма забрана комисията да извърши повторни процедурни действия с цел 

поправяне на нарушения в работата си, които могат да се отстранят без това да налага 

прекратяване на процедурата. В тази връзка е Решение №4752/18.04.2017г. на ВАС, IV 

отделение, постановено по адм. дело №12738/2016г.  

 Доколкото чл.54, ал.8 от ППЗОП ще бъде прилаган по отношение на участника за първи 

път за горепосочените констатации, 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 документи, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и изискващата се от възложителя информация. 

 



  

► За обособена позиция №3  

 Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи и проверка на документите, съдържащи се в първоначално 

представената оферта.  

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. 

от Партньорите в него), които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените 

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

позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

1) В представения от Обединение „Евро билд Ботевград“ 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.  

2) В представения от "ЕВРО ЕКО БИЛД" ЕООД-партньор в Обединението, 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.  

3) В представения от "Строй Индъстри Груп" ЕООД - партньор в Обединението, 

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.  

 При направен преглед на първоначално представените документи, комисията установи, че 

участникът не е представил Договор за създаване на обединението в съответствие с 

изискванията на чл.37, ал.4 от ППЗОП, с оглед на което за комисията не става ясно дали са 

изпълнени изискванията на възложителя описани в т.16 от документацията за участие. 

Посочената констатация не е била установена от оценителната комисия в Протокол №2 от 

04.02.2019г. и не е предоставена на участника на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП възможност да 

я отстрани, т.е. на участника за първи път ще му бъде предоставена възможност да отстрани и да 

приведе офертното си предложение в съответствие със законовите изисквания и изискванията на 

възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие. В тази връзка следва да се 

има предвид, че ЗОП няма забрана комисията да извърши повторни процедурни действия с цел 

поправяне на нарушения в работата си, които могат да се отстранят без това да налага 

прекратяване на процедурата. В тази връзка е Решение №4752/18.04.2017г. на ВАС, IV 

отделение, постановено по адм. дело №12738/2016г.  

 Доколкото чл.54, ал.8 от ППЗОП ще бъде прилаган по отношение на участника за първи 

път за горепосочените констатации, 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 документи, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и изискващата се от възложителя информация. 
 

След извършените и описани действия на 14.03.2019г. 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/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Мария Христова/ 

  

4.   /П/  /Рая Иванова/ 

 

                     5.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

 

                                   6.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

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


