
 

            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 

 

 Днес, 16.05.2018г., 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 

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 20.04.2018г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 20.04.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „Люник“ ЕООД – вх.№5300-436(1)/03.05.2018г.; 
2. „Микра-Км“  ЕООД – вх.№5300-436(2)/03.05.2018г.; 
3. „Пътинженеринг-М“ АД – вх.№5300-436(3)/04.05.2018г.; 
4. ДЗЗД „Огоста 2017“ – вх.№5300-436(4)/09.05.2018г. 
 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1. „ЛЮНИК“ ЕООД 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП на хартия и на 

електронен носител, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице 

по чл.40 от ППЗОП в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Попълнен и съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. „Микра-Км“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП на хартия и на 

електронен носител, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице 

по чл.40 от ППЗОП в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Попълнен и съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

3. „Пътинженеринг - М“ АД 
 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 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. 

Попълнен и съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

4. ДЗЗД „Огоста 2017“ 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 3 бр. коригирани ЕЕДОП-и (1 бр. от 

Обединението и 2 бр. от Партньорите в него) на хартия и на електронен носител, които са 

подписани с квалифициран електронен подпис в електронен вид и не позволяват редактиране 

на тяхното съдържание.  

Представените ЕЕДОП-и от ДЗЗД „Огоста 2017“ и „ЛКС“ ООД са попълнени 

съгласно дадените от комисията указания.  В ЕЕДОП от „ЕКСА“ АД, комисията констатира 

следното:  

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за 

представителите на икономическия оператор е посочено като представляващ лицето Вася 

Станкулова –Пеева, но ЕЕДОП е електронно подписан от Константин Пеев. При повторно 

разглеждане на първоначално подадения ЕЕДОП се установява същия порок. Подписването 

на всеки документ съставлява волеизявление, с което се ангажира отговорността от лицето, 

посочено за негов автор, за верността на декларираното в подписания документ.  

При справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията 

се установи, че представители на „ЕКСА“ АД  са  Вася Станкулова – Пеева  и Константин 

Пеев, а съветът на директорите на дружеството се състои от три лица, които също попадат в 

групата на лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП. С оглед на това част II, Раздел Б от ЕЕДОП 

следва да се попълни за всяко от лицата по чл. 40 от ППЗОП и всички лица подписват един и 

същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2,3 – 5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице 

или за някои от лицата. 

Посочените констатации не са били установени от оценителната комисия в Протокол 

№2 от 20.04.2018г. и не е предоставена на участника на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП 

възможност да ги отстрани, т.е. на участника за първи път ще му бъде предоставена 

възможност да ги отстрани и да приведе офертното си предложение в съответствие със 

законовите изисквания и изискванията на възложителя, заложени в обявлението и 

документацията за участие. В тази връзка следва да се има предвид, че ЗОП няма забрана 

комисията да извърши повторни процедурни действия с цел поправяне на нарушения в 

работата си, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата. В 

тази връзка е Решение №4752/18.04.2017г. на ВАС, IV отделение, постановено по адм. дело 



  

№12738/2016г. Доколкото чл.54, ал.8 от ППЗОП ще бъде прилаган по отношение на 

участника за първи път за горепосочените констатации, 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 извършените и описани действия на 18.05.2018г. 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 


