
            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, 26.07.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-582/26.07.2019г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-10/13.06.2019 г. за откриване на обществена поръчка 

с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град Ботевград“, в състав: 

 

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

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Николай Николов – началник отдел „Правно-нормативно 

обслужване“; 

2. Камен Еленков – гл. юрисконсулт; 

3. Петко Петков – гл. специалист "Контрол по строителството и 

оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на 

строежи“; 

4. Гергана Николова – гл. експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове: 

1. инж. Стоил Атанасов - началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 
 

се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“, ет. 2 в сградата на общинската 

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 са постъпили три 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 присъства Звезделина Шишманова – упълномощен 

представител на “Омега Билд Корект” ЕООД. 
 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „Перфетострой“ ЕООД, с адрес: гр. Видин, ул. „Широка“ №99 – с вх.№ОП-10-

1/25.07.2019г., 12:00ч. 

2. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Малинова 

Долина“, бл. 23, вх. 8 – партер – с вх. №ОП-10-2/25.07.2019г., 13:32ч.; 

3. „ВЕЛЦ“ ЕООД, с адрес: с. Трудовец, ул. „Тутракан“ № 5 – вх. №ОП-10-

3/25.07.2019г., 17:18ч. 

 

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

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

 

 

 

 

 



1. „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД 

         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 и представител на „Омега Билд Корект” ЕООД подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

2. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД 

         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“,  в изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

3. „ВЕЛЦ“ ЕООД 

 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 и представител на „Омега Билд Корект” ЕООД подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

в 11:00ч. на 26.07.2019г. 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 14.08.2019г. в 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Николай Николов/ 

 

2.   /П/  /Камен Еленков/ 

 

3.   /П/  /Петко Петков/ 

4.   /П/  /Гергана Николова/ 

 

   

 

 

 
* /П/ заличаването на подписи на физическите лица в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от 

ЗОП. 

 


