
 

 

  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, 11.03.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-71/31.01.2019г. на 

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

връзка с открита процедура с Решение № ОП-30/20.12.2018г. за откриване на 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. 

Литаково – Етап 2“, 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. Катрин Михайлова – юрисконсулт  

4. адв. 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 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. „ЛЮНИК” 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, че: 

- 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 държавата членка, участникът изрично е посочил 

определени основания, след всяко от които е маркирал поле НЕ. 



1 

 

Комисията установи, че при така направеното изрично изброяване, участникът 

не е декларирал всички национални основания за отстраняване. 

В тази връзка и предвид трайната практика на правоприлагащите органи в 

областта на обществените поръчки, Комисията обръща внимание на участника в две 

насоки: 1. в тази част на ЕЕДОП е достатъчно само да се декларира обстоятелство НЕ, 

без изрично да се посочват конкретни национални основания за отстраняване и 2. в 

случай на изрично посочване, участникът следва да има предвид, че националните 

основания за отстраняване са: 

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 

254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 

от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между 

кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

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 от 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. „ИНТЕРХОЛД” 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, 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. 

 

3.  „ВЕРА СТРОЙ” 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  на електронен носител.  

 Комисията установи, че форматът, в който е записан представеният от участника 

ЕЕДОП не може да бъде отворен. При опит това да бъде направено излиза съобщение, 

че „устройството или мрежовата връзка, към които сочи прекият път “EEDOP.lnk” 

не са налични”, което поставя комисията в обективна невъзможност да извърши 

каквато и да било проверка на наличното съдържание на документа.  
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Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила 

от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово 

подписан (с квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от 

ППЗОП. 

 

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. 

 

4. „КАПИТОЛ ГРУП” 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 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: 

- 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 държавата членка, участникът изрично е посочил 

определени основания, след всяко от които е маркирал поле НЕ. 

Комисията установи, че при така направеното изрично изброяване, участникът 

не е декларирал всички национални основания за отстраняване. 

В тази връзка и предвид трайната практика на правоприлагащите органи в 

областта на обществените поръчки, Комисията обръща внимание на участника в две 

насоки: 1. в тази част на ЕЕДОП е достатъчно само да се декларира обстоятелство НЕ, 

без изрично да се посочват конкретни национални основания за отстраняване и 2. в 

случай на изрично посочване, участникът следва да има предвид, че националните 

основания за отстраняване са: 

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 

254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 

от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между 

кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

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. 
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5. „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” 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 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, че: 

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

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

отговорност“ на участниците в строителството, но срокът на валидност на същата е до 

01.02.2019 г. Участникът следва да декларира наличие на валидна застраховка по 

чл.171 от ЗУТ, с което 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. 

 

6. „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и – 1 бр. ЕЕДОП за участника 

„Обонато Билд“ ЕООД и 1 бр. за РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД - третото лице, 

на чийто капацитет се позовава участника, които са подписани с квалифициран 

електронен подпис от задължените лице по чл.40 от ППЗОП и са представени на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на тяхното 

съдържание. 

► В представения ЕЕДОП от „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, 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“ на участниците в строителството, но срокът на валидност на същата е до 

10.03.2019 г. Участникът следва да декларира наличие на валидна застраховка по 

чл.171 от ЗУТ, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

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

способности, т.1а) участникът е декларирал изпълнена дейност/строителство, 

идентична и сходна с предмета на поръчката по Договор № ЗОП- 96/ 13.10.2017 г. с 

възложител „Водоснабдяване и канализация ЕАД”, гр. Бургас и изпълнител 

Обединение „ВиК Бургас 2017”, с дялово участие на „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД (старо 

наименование „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕООД) в обединението – 

50%, с посочено описание на „изпълнени дейности”, от което описание обаче не става 

ясно дали това са изпълнените дейности от обединението като цяло или такива, 

изпълнени от участника. 

При направена от комисията справка в публичен регистър – Търговски регистър при 

Агенция по вписванията, комисията установи, че дружеството „ОБОНАТО БИЛД” 

ЕООД е учредено през 2018 г. и едноличен собственик на капитала е физическо лице – 

Димитър Милушев Панталеев, като комисията не откри данни за преобразуване – 
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сливане, вливане, разделяне, отделяне или каквито и да било други, които да доказват 

твърдените от участника обстоятелства, че „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ” ЕООД е старото наименование на „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД. 

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.  

 

► В представения ЕЕДОП от „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД, 

комисията не установи липса, непълнота или  несъответствие на информацията относно 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от 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. 

 

 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 21.03.2019г. 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/  /Катрин Михайлова/ 

 

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 


