
 

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, 25.01.2016 година, комисия назначена със Заповед № ОА-55/19.01.2016 год. на 

Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с 

чл.101а, ал.2 от ЗОП  и във връзка с Публична покана  № ПП – 1/07.01.2016г. за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Извършване на 

обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“ и с оглед избор на изпълнител,  в 

състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Христов – зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
         1. арх. Здравко Николов – гл. архитект на община Ботевград 

       2. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

                              3. Таня Накова - гл.експерт ОП 

                              4. инж. Валери Зланков  – гл. експерт НС, ИК, РД и инфраструктура 

Резервни членове:  

                              1. Мария Христова – гл. юрисконсулт 

                              2.инж. Румяна Запорожанова – началник отдел „Общинска собственост, Т и 

Т” 

                  3. Васил Велев – гл. експерт КС, ИК, РД и БКС 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да продължи 

своята работа по обстойно разглеждане на представените документи и да извърши преценка 

за съответствието им с критериите за подбор и изискванията на Възложителя за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с 

предмет: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 

176а от ЗУТ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“. 

 

   Комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

Да пристъпи към обстойно разглеждане на представените документи от 

участниците, по реда на тяхното постъпване и да извърши преценка за съответствието 

им с критериите за подбор, поставени от Възложителя 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 



  

1. „АГРИКО КОНСУЛТ” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП –Приложение № 6 не е 

посочено кое от визираните в т.1 обстоятелства участникът декларира, така също в т. 4 е 

извършено премахване на текстове, което не е допуснато като възможност в този образец. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 6, следва деклараторът да уточни тези обстоятелства, които декларира за 

верни, като се съобрази с текстовете на т. 1 и т. 4 и с указанията към тях, обозначени със 

скоби;    

2) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7, участникът не е посочил кое от обстоятелствата по т.2 декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2 от същия, деклараторът да 

посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава; 

3) в приложения в офертата Списък на лицата, които ще участват при изпълнението 

на поръчката – Приложение № 10, или алтернативно към него, участникът не е посочил част 

от задължителната информация относно минималните изисквания, изброени в т. 9.1. от  

Документацията за участие, а именно – както в списъка, така и към него, не е представена 

информация, от която да е видно, че всеки един от екипа от експерти притежава: - 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна 

застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - участие в 

обследвания на минимум 2 сгради за установяване на техн. х-ки, свързани с изискванията на 

чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; - информация относно валидно удостоверение за 

Технически Контрол по част „Конструктивна”, от която да се установи, че лицето от екипа, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна” е включено в списъка към 

публичния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „АГРИКО КОНСУЛТ”ЕООД, следва в срок 3 /три/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

 

1) Приложение № 6, от което да е видно кои обстоятелства по точки 1 и 4 се 

декларират от участника /като не се променя образеца на декларацията/;  

2) Приложение №7, от което да е видно кое обстоятелство се декларира от 

участника; 

3)  Съгласно изискванията на Възложителя, предвидени в т. 9.1. от  Документацията 

за участие информация /посочена в Приложение № 10 или отделно от него/, 

удостоверяваща и доказваща, че всеки един от представения екип от експерти 

притежава: 

● удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; 

● валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 

строителството”; 

● участие в обследвания на минимум 2 сгради за установяване на техн. х-ки, свързани с 

изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ /може да се посочи в графа 

„Професионален опит” в Приложение № 10/; 



  

● номер на валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от 

КИИП, относимо за посоченото от екипа лице, което ще упражнява технически контрол по 

част „Конструктивна” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 или 

отделно/. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

2. „Консултантска Инженерна Група”ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация за приемане клаузите на договора – 

Приложение № 5 липсва положен подпис на представляващия участника; 

2) в офертата е приложена само един брой Декларация за липса на свързаност по 

чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – Приложение № 7, съответно от лицето Стоян Янков Янев, като 

съгласно изискванията на точка 7.5 от Документацията за участие, декларацията се попълва 

съобразно Приложение № 7, в което като забележка е обозначено, че същата се представя от 

всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице. В 

тази връзка, след направена служебна справка по партидата на участника в Търговския 

регистър към АВ се установява, че дружеството се представлява заедно и поотделно от 6 

/шест/ лица. С оглед на това, следва  Приложение № 7 да се представи попълнено и 

подписано от всяко едно от тези лица; 

3) в приложения в офертата Списък на лицата, които ще участват при изпълнението 

на поръчката – Приложение № 10, или алтернативно към него, участникът не е посочил част 

от задължителната информация относно минималните изисквания, изброени в т. 9.1. от  

Документацията за участие, а именно – както в списъка, така и към него, не е представена 

информация, от която да е видно, че всеки един от екипа от експерти притежава: - 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна 

застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - информация 

относно валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна”, от която 

да се установи, че лицето от екипа, упражняващо технически контрол по част 

„Конструктивна” е включено в списъка към публичния регистър на Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране; 

3) в приложената в офертата Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /свободен текст/ 

липсва положен подпис на представляващия участника. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Консултантска Инженерна Група”ООД, следва в срок 3 

/три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) Приложение № 5 подписано от представляващия участника; 



  

2) Приложение № 7 попълнено и подписано от всички лица, които представляват 

заедно и поотделно участника; 

3) Съгласно изискванията на Възложителя, предвидени в т. 9.1. от  Документацията 

за участие информация /посочена в Приложение № 10 и/или отделно от него/, 

удостоверяваща и доказваща, че всеки един от представения екип от експерти 

притежава: 

● удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ /може да се отбележи 

в графа „Образование” в Приложение № 10 или отделно/; 

● валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 или 

отделно/; 

● номер на валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” 

от КИИП, относимо за посоченото от екипа лице, което ще упражнява технически контрол 

по част „Конструктивна” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 

или отделно/; 

4)Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП /свободен текст/ подписана от представляващия 

участника. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

2. „БУЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ”АД 

 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложените в офертата три броя Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП –

Приложение № 6, в точки 1, 4, 7 и 9 са премахнати са отделни подточки /букви/, изтрити  са 

текстове, включително и тези с посочените указания, обозначени със скоби, като по този 

начин е променен образеца към документацията, което е в противоречие с точка 5 от раздел 

„Подготовка на офертата”. Участникът следва да представи отново попълнени декларации 

от всеки един от представляващите дружеството, като се съобрази изцяло с текста на 

образец – Приложение № 6 към Документацията за участие, а именно, да зачеркне 

невярното, да подчертае вярното или да огради отнасящата се за него буква от съответната 

точка от декларацията, без да се изтриват отделни текстове, тъй като това не е допуснато 

като възможност в този образец; 
2) в приложените в офертата два броя Декларации за липса на свързаност по чл.56, 

ал.1, т.6 от ЗОП – Приложение № 7, представляващите участника лица не са посочили кое от 

обстоятелствата по т.2 декларират. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в 

документацията за участие образец – Приложение № 7, следва по отношение на 

обстоятелствата в т.2 от същия, деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира, 

като ненужният текст се премахва или зачертава. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 



  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „БУЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ”АД, следва в срок 3 /три/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1)Приложение № 6, попълнено от лицата, представляващи участника, от което 

да е видно кои обстоятелства по точки 1, 4, 7 и 9 се декларират /като невярното се 

зачертава, без да се променя образеца на декларацията/;  

2)Приложение №7, попълнено от представляващите участника лица, от което да 

е видно кое обстоятелство се декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 4.„ДАКАРХ” ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП –Приложение № 6 не е 

посочено кое от визираните в т.1, т.4, т.7 и т.9 обстоятелства участникът декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 6, следва деклараторът да уточни тези обстоятелства, които декларира за 

верни, като се съобрази с текстовете на т. 1, т. 4, т. 7 и т. 9 и с указанията към тях, 

обозначени със скоби, а именно, да зачеркне невярното, да подчертае вярното или да огради 

отнасящата се за него буква от съответната точка, без да променя текста на декларацията;    

2) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7, участникът не е посочил кое от обстоятелствата по т.2 декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2 от същия, деклараторът да 

посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава /уточнено със забележка в образеца/. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „ДАКАРХ” ЕООД, следва в срок 3 /три/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол  да представи:  

1)Приложение № 6, от което да е видно кои обстоятелства по точки 1, 4, 7 и 9 се 

декларират /като невярното се зачертава, без да се променя образеца на декларацията/;  

 

 



  

2)Приложение №7, от което да е видно кое обстоятелство се декларира, като 

ненужният текст се премахва или зачертава.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 5. „Технострой -Инвестконсулт” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложения в офертата Списък на лицата, които ще участват при изпълнението 

на поръчката – Приложение № 10, или алтернативно към него, участникът не е посочил част 

от задължителната информация относно минималните изисквания, изброени в т. 9.1. от  

Документацията за участие, а именно – както в списъка, така и към него, не е представена 

информация, от която да е видно, че всеки един от екипа от експерти притежава: - 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна 

застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - участие в 

обследвания на минимум 2 сгради за установяване на техн. х-ки, свързани с изискванията на 

чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; - информация относно валидно удостоверение за 

Технически Контрол по част „Конструктивна”, от която да се установи, че лицето от екипа, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна” е включено в списъка към 

публичния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 6 

 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград,  участникът „Технострой -Инвестконсулт” ЕООД, следва в срок 3 

/три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) Съгласно изискванията на Възложителя, предвидени в т. 9.1. от  Документацията 

за участие информация /посочена в Приложение № 10 и/или отделно от него/, 

удостоверяваща и доказваща, че всеки един от представения екип от експерти 

притежава: 

● удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП//може да се отбележи 

в графа „Образование” в Приложение № 10 или отделно/; 

● валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 или 

отделно/; 

● номер на валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” 

от КИИП, относимо за посоченото от екипа лице, което ще упражнява технически контрол 

по част „Конструктивна” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 

или отделно/; 



  

● участие в обследвания на минимум 2 сгради за установяване на техн. х-ки, 

свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ /може да се посочи в графа 

„Професионален опит” в Приложение № 10/. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 6. „Богоев консулт” ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7, участникът не е посочил кое от обстоятелствата по т.2 декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2 от същия, деклараторът да 

посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава /уточнено със забележка в образеца/; 
2) в приложения в офертата Списък на лицата, които ще участват при изпълнението 

на поръчката – Приложение № 10, или алтернативно към него, участникът не е посочил част 

от задължителната информация относно минималните изисквания, изброени в т. 9.1. от  

Документацията за участие, а именно – в списъка, или към него, следва да представи 

информация, от която да е видно, че всеки един от екипа от експерти притежава: - 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; - валидна поименна 

застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - информация 

относно валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна”, от която 

да се установи, че лицето от екипа, упражняващо технически контрол по част 

„Конструктивна” е включено в списъка към публичния регистър на Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране. 

 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 

 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Богоев консулт”ЕООД, следва в срок 3 /три/ работни 

дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) Приложение №7, от което да е видно кое обстоятелство се декларира, като 

ненужният текст се премахва или зачертава; 

2)Съгласно изискванията на Възложителя, предвидени в т. 9.1. от  

Документацията за участие информация /посочена в Приложение № 10 и/или отделно от 

него/, удостоверяваща и доказваща, че всеки един от представения екип от експерти 

притежава: 



  

● удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП//може да се отбележи 

в графа „Образование” в Приложение № 10 или отделно/; 

● валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 или 

отделно/; 

● номер на валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” 

от КИИП, относимо за посоченото от екипа лице, което ще упражнява технически контрол 

по част „Конструктивна” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 

или отделно/. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

  

7. „Институт за управление на програми и проекти”ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложените в офертата два броя Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП –

Приложение № 6 не е посочено кое от визираните в т.1 и т.9 обстоятелства участникът 

декларира. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за 

участие образец – Приложение № 6, следва деклараторът да уточни тези обстоятелства, 

които декларира за верни, като се съобрази с указанията към подточките, които са изрично 

обозначени със скоби, в случая - да зачеркне невярното в точки 1 и 9, без да променя текста 

на декларацията;                                                            

2) в приложения в офертата Списък на лицата, които ще участват при изпълнението 

на поръчката – Приложение № 10, или алтернативно към него, участникът не е посочил част 

от задължителната информация относно минималните изисквания, изброени в т. 9.1. от  

Документацията за участие, а именно – както в списъка, така и към него, не е представена 

информация, от която да е видно, че всеки един от екипа от експерти притежава: - валидна 

поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; - 

участие в обследвания на минимум 2 сгради за установяване на технически х-ки, свързани с 

изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 8 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Институт за управление на програми и проекти”ООД, 

следва в срок 3 /три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) Приложение № 6, от което да е видно кои обстоятелства по точки 1 и 9 се 

декларират /като невярното се зачертава, без да се променя образеца на декларацията/; 

2)Съгласно изискванията на Възложителя, предвидени в т. 9.1. от  

Документацията за участие информация /посочена в Приложение № 10 и/или отделно от 

него/, удостоверяваща и доказваща, че всеки един от представения екип от експерти 

притежава: 



  

● валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” /може да се отбележи в графа „Образование” в Приложение № 10 или 

отделно/; 

● участие в обследвания на минимум 2 сгради за установяване на техн. х-ки, 

свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ /може да се посочи в графа 

„Професионален опит” в Приложение № 10 или отделно/. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

8.„КИМА КОНСУЛТ”ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи, че приложените от участника образци на декларации, 

списъци и техническо предложение не съответстват на бланките на Приложения № № 

1,2,3,5,6,7,9 и 10, които са неразделна част от Документацията за участие в обществената 

поръчка. Комисията констатира, че във всички изброени приложения липсва логото на 

Европейския съюз и Оперативна програма „Региони в растеж”, с оглед на което 

комисията счита, че така представената оферта от участника не отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия. В тази връзка, в точка 5 от 

документацията е записано, че офертата следва да бъде оформена по приложените в 

документацията образци, като е залегнало изрично изискване, че условията в образците 

за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  
В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 9 

 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 7, предл. 3 от Раздел 

VІІ от Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, във вр. с точка 38.2 от Документацията за участие, ОТСТРАНЯВА 

от по-нататъшно участие в обществената поръчка участникът „КИМА 

КОНСУЛТ”ЕООД 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 



  

 9. „Мултиплекс инженеринг”ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи, че са налице всички изискващи се документи, с оглед на 

което взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 4 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, във вр. с точка 38.2 от Документацията за участие, ДОПУСКА 

участникът „Мултиплекс инженеринг”ЕООД до следващ етап от обществената 

поръчка - разглеждане на Техническо предложение – Приложение № 3  
 

 КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 10.„ТОБО ИНВЕСТ”ЕООД 

  

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП –Приложение № 6, в 

т.4 и в т.7 са изтрити текстове.Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в 

документацията за участие образец – Приложение № 6, следва деклараторът да уточни кои 

обстоятелства декларира за верни, като се съобрази с указанията към подточките, които 

са изрично обозначени със скоби, в случая - да отбележи едно от верните обстоятелства, 

изброени по букви в точки 4 и 7, без да променя текста на декларацията;                                                            

2) в приложения в офертата Списък на лицата, които ще участват при изпълнението 

на поръчката – Приложение № 10, или алтернативно към него, участникът не е посочил част 

от задължителната информация относно минималните изисквания, изброени в т. 9.1. от  

Документацията за участие, а именно – както в списъка, така и към него, не е представена 

информация, от която да е видно, че всеки един от екипа от експерти има участие в 

обследвания на минимум 2 сгради за установяване на технически х-ки, свързани с 

изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 11 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „ТОБО ИНВЕСТ”ЕООД, следва в срок 3 /три/ работни 

дни от получаване на настоящия протокол  да представи:  



  

1) Приложение № 6, от което да е видно кои обстоятелства по точки 4 и 7 се 

декларират /като се отбележи вярното, без да се променя образеца на декларацията/; 

2)Съгласно изискванията на Възложителя, предвидени в т. 9.1. от  

Документацията за участие информация /посочена в Приложение № 10 и/или отделно от 

него/, удостоверяваща и доказваща, че всеки един от представения екип от експерти има: 

● участие в обследвания на минимум 2 сгради за установяване на техн. х-ки, 

свързани с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ /може да се посочи в графа 

„Професионален опит” в Приложение № 10 или отделно/. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

  

Комисията приключи вторият етап от своята работа на 27.01.2015г. в 14,30ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

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

защита на личните данни 

 


