
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, 11.05.2016 година, комисия назначена със Заповед №ОА-182/25.04.2016 

година на Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, 

във връзка с чл.101а, ал.2 от ЗОП /отм. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г./ и във връзка с 

публична покана  № ПП – 4/12.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка по реда 

на Глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги за изготвяне на 

проектни предложения за кандидатстване на община Ботевград по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ и с оглед избор на изпълнител,  в 

състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Христов – зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
         1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване”  

       2. Таня Накова - гл.експерт „ОП, Т и К” 

                              3. Йорданка Цветкова – ст.експерт „Европейски и национални програми 

и проекти” 

                              4. Соня Христова  – счетоводител 

Резервни членове:  

                              1. Виктория Филипова - гл. юрисконсулт 

                              2. Веселка Костадинова - счетоводител 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация 

Ботевград, 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: „ Предоставяне на услуги за 

изготвяне на проектни предложения за кандидатстване на община Ботевград 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”. 

Комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

Да пристъпи към обстойно разглеждане на представените документите 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/                   /Мария Христова / 

 

           2.                   /П/                   /Таня Накова / 

 



                                3.                    /П/                   /Йорданка Цветкова / 

 

                                4.                    /П/                   /Соня Христова/ 

 

1. „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) към приложения в офертата Образец №6 липсват доказателства за опит в 

минимум 1 (една) предоставена услуга през последните 3 (три) години до датата на 

подаване на офертата, която е с предмет еднакъв или сходен на настоящата поръчка в 

частта: Консултации в областта на държавните помощи и/или договори за обществена 

услуга от общ интерес.  

2) в образец №7 за Ръководител на екип не е посочен  опит в подготовката на поне 

едно заявление за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони. Това е 

задължително изискване на Възложителя, заложено в частта 2.3.Изисквания към офертата 

и минимални изисквания към участниците. 

            3) в образец №7 за Юрист не е посочен  опит в подготовката на анализ и/или 

консултации за съответствие с правилата за държавни помощи. Това е задължително 

изискване на Възложителя, заложено в т.2.3.Изисквания към офертата и минимални 

изисквания към участниците  от документация за участие. 

 

В резултат на изложеното комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

На основание чл. 101г, ал.1 от ЗОП/отм. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г./, във връзка 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: 

- доказателства за опит в минимум 1 (една) предоставена услуга през 

последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, която е с 

предмет еднакъв или сходен на настоящата поръчка в частта: Консултации в 

областта на държавните помощи и/или договори за обществена услуга от общ 

интерес.  

-за Ръководител на екип да се докаже опит в подготовката на поне едно 

заявление за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони. 

- за Юрист да се докаже опит в подготовката на анализ и/или консултации за 

съответствие с правилата за държавни помощи. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /П/*                 /Румен Христов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                    /П/                   /Мария Христова / 

 

           2.                   /П/                   /Таня Накова / 

 

                                3.                    /П/                   /Йорданка Цветкова / 

 



                                4.                    /П/                   /Соня Христова/ 

 

2. „Дженерис” 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) Участникът не е представил Декларация по чл.47, ал.9 – образец №3. В Образец 

№ 2, под т. 4 е посочено „Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1 е ал.5 от ЗОП”, но такъв документ липсва в офертата. 

       2) в приложената в офертата Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим –Образец № 5 не е посочено кое обстоятелство се 

декларира. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за 

участие образец №5, следва деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира 

като неприложимите текстове се задраскват. 

 

В резултат на изложеното комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

На основание чл. 101г, ал.1 от ЗОП /отм. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г./, във връзка 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 „Дженерис” АД, следва в 

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

- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – образец №3 

- Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим –Образец № 5, от която да е видно кое обстоятелство 

декларира  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /П/*                 /Румен Христов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                    /П/                   /Мария Христова / 

 

           2.                   /П/                   /Таня Накова / 

 

                                3.                    /П/                   /Йорданка Цветкова / 

 

                                4.                    /П/                   /Соня Христова/ 

 

3. „Агенция Стратегма” 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, че към приложения в офертата Образец №6 

липсват доказателства за опит в минимум 1 (една) предоставена услуга през последните 3 

(три) години до датата на подаване на офертата, която е с предмет еднакъв или сходен на 



настоящата поръчка в частта: Консултации в областта на държавните помощи и/или 

договори за обществена услуга от общ интерес.  

 

В резултат на изложеното комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

На основание чл. 101г, ал.1 от ЗОП /отм. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г./, във връзка 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 „Агенция Стратегма” 

ООД, следва в срок  3/три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да 

представи Доказателства за опит в минимум 1 (една) предоставена услуга през 

последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, която е с предмет 

еднакъв или сходен на настоящата поръчка в частта: Консултации в областта на 

държавните помощи и/или договори за обществена услуга от общ интерес 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /П/*                 /Румен Христов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                    /П/                   /Мария Христова / 

 

           2.                   /П/                   /Таня Накова / 

 

                                3.                    /П/                   /Йорданка Цветкова / 

 

                                4.                    /П/                   /Соня Христова/ 

 

 

4. „Адория 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 участникът е представил всички изискуеми 

документи, съгласно публикуваната публична покана и указанията за участие в 

процедурата. 

В резултат на изложеното комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

Допуска участник  „Адория Консулт” ЕООД  до следващ етап - разглеждане и 

оценка на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /П/*                 /Румен Христов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                    /П/                   /Мария Христова / 

 

           2.                   /П/                   /Таня Накова / 

 

                                3.                    /П/                   /Йорданка Цветкова / 

 

                                4.                    /П/                   /Соня Христова/ 



Комисията приключи своята работа на 12.05.2016г. 15:00ч. и взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 

Да продължи своята работа по разглеждане на Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката, оценка и класиране на допуснатите оферти, след изтичане 

на срока за представяне на допълнително изисканите документи от участниците  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /П/*                 /Румен Христов /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                    /П/                   /Мария Христова / 

 

           2.                   /П/                   /Таня Накова / 

 

                                3.                    /П/                   /Йорданка Цветкова / 

 

                                4.                    /П/                   /Соня Христова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


