
 

 

 
              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, 20.04.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-159/17.04.2018г. на зам.-кмета 

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

процедура с Решение № ОП-6/09.03.2018г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 
„Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2 - Централна 

площадна част“ , в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. инж. Митко Тодорин – гл.експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

4. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

 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 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. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 

1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по 

чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да 

бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

2. „МИКРА-КМ“ ЕООД  

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 

1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по 

чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици 

на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 

27 Март 2018г.). Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. 



  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът не е посочил за коя 

група и категория строежи е декларираното удостоверение, също и срок на валидност. Копие на 

удостоверението е приложено в офертата, видно от което се покриват критериите за подбор. 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 

3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в него), които са подписани с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на 

електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

 

 ► В представения от ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ ЕЕДОП, създаден от участника чрез 

система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, комисията установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, в поле Вписване в съответен 

професионален регистър, участникът е посочил отговор  „ДА“, но за комисията не става ясно 

кой от партньорите в обединението отговаря на изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле 

„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил 

изисканата информация, но за комисията не става ясно кой е органа или службата, издаващи 

документа и кой от партньорите в обединението отговаря на изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но за комисията 

не става ясно кой е органа или службата издаващи документите, точно позоваване на същите, и 

не става ясно дали притежаваните сертификати са с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, 

също и кой от партньорите в обединението отговаря на изискването на възложителя. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документи, чрез които се 

доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията 

на Възложителя.  

 

 ► В представения от „ЛКС“ ООД-партньор в обединението ЕЕДОП, създаден от 

участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, в поле Вписване в съответен 

професионален регистър,  участникът е посочил отговор „ДА“.  Комисията извърши проверка в 

Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, че участникът 

покрива изискването на възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле 

„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил 

изисканата информация, но за комисията не става ясно кой е органа или службата, издаващи 

документа, поради което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

http://register.ksb.bg/


  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но за комисията 

не става ясно кой е органа или службата издаващи документите, точно позоваване на същите, и 

не става ясно дали притежаваните сертификати са с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, 

поради което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документи, чрез които се 

доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията 

на Възложителя.  

 

 ► В представения от „Екса“ ЕООД-партньор в обединението ЕЕДОП, създаден от 

участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, в поле Вписване в съответен 

професионален регистър,  участникът е посочил отговор „ДА“.  Комисията извърши проверка в 

Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, че участникът 

покрива изискването на възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле 

„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил 

изисканата информация, но за комисията не става ясно кой е органа или службата, издаващи 

документа, поради което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се 

доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията 

на Възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление,  участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но за комисията 

не става ясно кой е органа или службата издаващи документите, точно позоваване на същите, и 

не става ясно дали притежаваните сертификати са с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, 

поради което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документи, чрез които се 

доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията 

на Възложителя.  

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

4. „ЛЮНИК“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 

1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по 

чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.9) 

участникът е декларирал, че разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване 

съобразно изискванията на възложителя, но за Бордови автомобил не е уточнена 

http://register.ksb.bg/


  

товароносимостта на превозното средство, поради което не може да се установи дали покрива 

критериите за подбор на възложителя. 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил 

1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от трима от задължените 

лица по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на неговото съдържание. При направена справка в публичен регистър – 

Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП не е подписан с 

квалифициран електронен подпис от един от членовете на съвета на директорите, а именно от  

Цветелина Руменова Гигова. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор на ЕЕДОП е посочено лицето 

Цветелина Руменова Гигова като член на съвета на директорите и същата саморъчно е положила 

подпис върху представен в офертата ЕЕДОП на хартия. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с 

§29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в 

електронен вид, цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите 

лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

След извършване на тези действия на 30.04.2018г. в 12:30ч. 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/                 / Мария Христова / 

  

4.                  /П/                 /Таня Накова/ 

 

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

личните данни 

 


