
 

 

              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, 04.06.2019 година, комисия назначена със Заповед №ОА-442/27.05.2019 година 

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-8 от 09.05.2019г., с ID 9088167, с предмет: „Извършване на 

строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на кухненски блок и дворно пространство в 

ДЯ Детелина“ филиал към ДГ Иглика в гр. Ботевград“; Обособена позиция № 2: 

„Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Свобода“, гр. Ботевград“ и с оглед избор на 

изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел ИКС; 

2. инж. Митко Тодорин – гл. експерт ИК и КВ;  

3. Таня Накова – гл. експерт ОП, Т и К; 

4. Стефани Кръстева – мл. експерт ОП, Т и К; 

 

 се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ 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. ДЗЗД „Ахрида Билдинг“- за обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, 

следното: 

- в образец №6, т.3 (Декларация за съответствието с критериите за подбор) – 

участникът е декларирал,  изпълнени дейности през последните пет години, но за комисията 

не става ясно, същите дали са с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В т.2.3.1. 

от документацията за участие е посочено, че: „За „дейност, сходна с предмета на 

поръчката“ по Обособена позиция № 1 следва да се разбира ново строителство и/или 

реконструкция и/или ремонт на  сграда от първа група, четвърта категория строежи, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ЗУТ…“. 

- в образец №6, т.4 (Декларация за съответствието с критериите за подбор) –

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

поръчката, но комисията констатира, че за експерт Технически ръководител, участникът е 

посочил по –малко от три години опит като технически ръководител при строителство на 

обекти сходни с предмета на поръчката и за комисията не става ясно дали отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на осн. чл.97, 

ал.5 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок 3/три/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да отстрани констатираното, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя. 

 

 



 

 

 

2. ДЗЗД „Ахрида Билдинг“- за обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, 

следното: 

- в образец №6, т.4 (Декларация за съответствието с критериите за подбор) –

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

поръчката, но комисията констатира, че за експерт Технически ръководител, участникът е 

посочил по –малко от три години опит като технически ръководител при строителство на 

обекти сходни с предмета на поръчката и за комисията не става ясно дали отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на осн. чл.97, 

ал.5 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок 3/три/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол да отстрани констатираното, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя. 

 

3. „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД – за обособена позиция №1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  

участникът е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, с оглед на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 

След извършване на тези действия на 04.06.2019г. в 15:30ч. комисията приключи 

своята работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на 

срока за представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /инж. Цветелин Цветков/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.   /П/  /Таня Накова/ 

 

4.   /П/  /Стефани Кръстева/ 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


