
            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, 18.12.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-582/18.12.2018г. на кмета 

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

процедура с Решение № ОП-22/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи 

на проект „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: „Упражняване на строителен 

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“; Обособена 

позиция №2: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна 

мрежа на с. Литаково – Етап 2“; Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен 

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“; Обособена позиция 

№4: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на 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. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

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 сградата на общинска администрация Ботевград, за да отвори, 

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

обществена поръчка.  

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 двадесет и пет 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 по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ 

№14, ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-1-3/12.12.2018г. 09:10ч.- участва за 

обособена позиция №3 

 2. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ 

№14, ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-2-1/12.12.2018г. 09:15ч.- участва за 

обособена позиция №1 



 3. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ 

№14, ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-3-4/12.12.2018г. 09:20ч. – участва за 

обособена позиция №4  

 4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ 

№54 - с вх. №ОП-22-4/17.12.2018г. 10:00ч.-участва за обособена позиция №1, 2, 3 и 4; 

 5. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-5-1/17.12.2018г. 10:15ч. – участва за 

обособена позиция 1 

 6. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-6-3/17.12.2018г. 10:17ч. – участва за 

обособена позиция 3 

 7. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-7-4/17.12.2018г. 10:20ч. - – участва за 

обособена позиция 4 

 8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-8-2/17.12.2018г. 10:22ч. - – участва за 

обособена позиция 2 

 9. „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ ул. 

„Луи Айер“, бл.260А, ет.3, ап.6 - с вх. №ОП-22-9/17.12.2018г. 10:25ч. - участва за 

обособена позиция 1, 2, 3 и 4 

        10. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар 

Мутафов“ №39, вх.В - с вх. №ОП-22-10-1/17.12.2018г. 10:30ч. – участва за обособена 

позиция №1 

        11. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар 

Мутафов“ №39, вх.В - с вх. №ОП-22-11-3/17.12.2018г. 10:32ч. – участва за обособена 

позиция №3; 

        12. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар 

Мутафов“ №39, вх.В - с вх. №ОП-22-12-4/17.12.2018г. 10:35ч. – участва за обособена 

позиция №4; 

        13. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар 

Мутафов“ №39, вх.В - с вх. №ОП-22-13-2/17.12.2018г. 10:36ч. – участва за обособена 

позиция №2; 

        14. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-14-1/17.12.2018г. 10:40ч. 

– участва за обособена позиция №1; 

        15. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-15-3/17.12.2018г. 10:42ч. 

-  участва за обособена позиция №3; 

        16. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-16-2/17.12.2018г. 

11:17ч.-  участва за обособена позиция №2; 

        17. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-17-4/17.12.2018г. 11:20ч. 

– участва за обособена позиция №4; 

        18. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД, с адрес: гр. София 1379, ж.к. „Сердика“, бл.9, 

ет.9, ателие 1 - с вх. №ОП-22-18/17.12.2018г. 11:35ч. - участва за обособена позиция 

№1, 2, 3 и 4 

        19. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх 

Евтимий“ №1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-19-1/17.12.2018г. 13:00ч.- участва за обособена 

позиция №1; 

       20. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх 

Евтимий“ №1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-20-2/17.12.2018г. 13:02ч. участва за обособена 

позиция №2; 



       21. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх 

Евтимий“ №1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-21-3/17.12.2018г. 13:04ч. - участва за обособена 

позиция №3; 

       22. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх 

Евтимий“ №1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-22-4/17.12.2018г. 13:06ч. - участва за обособена 

позиция №4; 

23. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД, участници в обединението: „ПЛАН ИНВЕСТ 

ПЛОВДИВ“ ЕООД; „ВИЛИМЕТ 21“ ЕООД и Рамадан Шукриев Чолаков с адрес: 

гр. Пловдив 4002, бул. „Копривщица“ №19А - с вх. №ОП-22-23/17.12.2018г. 14:51ч. - 

участва за обособена позиция №1, 2, 3 и 4 

24. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ 

№14, ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-24-2/17.12.2018г. 17:00ч. – участва за 

обособена позиция №2 

25. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД, участници в обединението: 

„ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД с адрес: гр. 

София 1373, ж.к. „Западен парк“, бл.2, вх. Б, ет.2, ап.4 - с вх. №ОП-22-25/17.12.2018г. 

17:06ч. - участва за обособена позиция №1, 2, 3 и 4 

 

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

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

1.  „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 

         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. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 

 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. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 

 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. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 121811498 

 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. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД с ЕИК 117651543 

 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. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД с ЕИК 117651543 

 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. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД с ЕИК 117651543 

 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. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД с ЕИК 117651543 

 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. „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 201190437 

 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“.  

 

10. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с ЕИК 114688344 

 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“.  

 

11. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с ЕИК 114688344 

 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“.  

 

12. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с ЕИК 114688344 

 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“.  

 

13. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с ЕИК 114688344 

 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“.  



14. „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“.  

 

15. „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“.  

 

16. „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“. 

 

17. „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“. 

 

18. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД с ЕИК 130111737 

 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“. 

 

19. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 121748902 

 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“. 

 

20. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 121748902 

 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“. 

 

21. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 121748902 

 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“. 



22. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 121748902 

 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“. 

 

23. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

 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“. 

 

24. „ЕКИП 123“ ЕООД с ЕИК 121854332 

 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“. 

 

25. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

 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 18.12.2018г. 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 11.02.2019г. в 10:00ч. 

 

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 


