
 

 

 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, 02.08.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-302/28.06.2018г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и чл.181, ал.4 от 

ЗОП и във връзка с публично състезание, открито с Решение № ОП-11/05.06.2018г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и 

публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 

2014 - 2020” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване и доставка 

на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подай ръка“, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 

запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“; Обособена позиция № 2: 

„Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция за популяризиране, 

прозрачност и информиране на общността за дейностите по проект „Подай ръка“, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, в 

състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

2. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Ева Нишева – главен експерт „Опазване на околната среда и 

отпадъците“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

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

конкурси“ 

 

 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. 

 

Поръчката по Обособена позиция №1 е запазена по реда на чл. 12 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с чл. 80, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки. При възлагане на запазените обществени поръчки могат да 

участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение. Тези лица трябва да са 

регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за 

възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания могат да участват в запазена обществена поръчка, при условие че могат 

да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, 

съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват 

подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 

подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания.  



  

В процедурата за възлагане на запазената поръчка могат да участват и други 

заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти 

на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

На осн. чл.81, ал. 2 от ППЗОП когато в процедурата за възлагане на обществена поръчка са 

подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се 

разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена.  

1.„Социални норми“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото 

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

позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част II от ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, 

участникът е посочил отговор „ДА“. При направена от комисията справка в публичния 

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, воден 

от Агенцията за хората с увреждания, се установи, че фирма „Социални норми“ ЕООД е 

регистрирана под № 194/16.03.2011г. Съгласно чл.12, ал.5, изр. второ от ЗОП участникът 

отговаря на изискването да е регистриран като специализирано предприятие или 

кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на 

конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. В същото поле участникът е 

декларирал, че процентът работници с увреждания или в неравностойно положение е 0.5%. 

Съгласно чл.12, ал.5, изр. 1 от ЗОП, при възлагане на запазените обществени поръчки могат 

да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение. В настоящия случай, участникът не 

отговаря на това изискване, поради обстоятелството, че процентът работници с увреждания 

или в неравностойно положение е 0.5%, при изискуем минимум от 30%. 

Във връзка с констатираното комисията няма да разгледа офертата на участника за 

обособена позиция №1 като оферта от специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания, или стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално 

интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение, а като оферта на 

друго заинтересовано  лице.  
- 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. При попълване на Раздел Г, част 

III, участникът следва да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на специфичните национални основания за изключване, предвидени в 

българското законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца.  

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 до 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. 

 

 



  

► За обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото 

лице по чл.40 от ППЗОП, представен е 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на възложителя. При попълване на Раздел Г, част 

III, участникът следва да декларира обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на специфичните национални основания за изключване, предвидени в 

българското законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца.  

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 до 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. 
 

2.„БМ АДВАЙЗ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото 

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

позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част II от ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, 

участникът е посочил отговор „ДА“ и е декларирал, че процентът работници с увреждания 

или в неравностойно положение е 50%, с което се покрива изискването на чл.12, ал.5, изр. 1 

от ЗОП. 

При направена от комисията справка в публичния Регистър на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, воден от Агенцията за хората с 

увреждания, се установи, че фирма „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД е регистрирана под 

№245/11.02.2015г., видно от което участникът отговаря и на изискването на  чл.12, ал.5, изр. 

второ от ЗОП.  

За комисията не става ясно дали участникът отговаря на изискването, посочено в 

Раздел III от документацията и в чл.12, ал.6 от ЗОП, а именно да може да изпълни най-малко 

80 на сто от предмета на обособената позиция със собствени машини, съоръжения и човешки 

ресурс. С оглед на това участникът следва да предостави информация, видно от която да се 

покрива изискването на  Възложителя. 
- 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е 

декларирал изрично обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта 



  

на специфичните национални основания за изключване, предвидени в българското 

законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, съгласно изискванията на образеца.  

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 до 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.„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото 

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

позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

           - в част II от ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, Раздел А: 

Информация за икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, 

участникът е посочил отговор „ДА“, като е допълнил номера и датата на вписване в 

Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан 

от Агенцията за хората с увреждания, и че представляваният от него участник „може да 

изпълни 100 % от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки 

ресурс“, но не е посочил какъв е съответният процент на работници с увреждания или в 

неравностойно положение, съгласно изискването на образеца.  

При направена от комисията справка в публичния Регистър на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, се установи, че фирма „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД е регистрирана под №291/30.03.2015г. и отговаря на изискването на 

чл.12, ал.5, изр. второ от ЗОП.  

За комисията обаче не става ясно дали участникът отговаря на изискването, посочено 

в Раздел III от документацията и в чл.12, ал.5, изр.1 от ЗОП, съгл. което при възлагане на 

запазените обществени поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто 

от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. С 

оглед на това участникът следва да предостави информация, видно от която да се покрива 

изискването на  Възложителя. 

            - в част III: Основания за изключване, Раздел В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение участникът не е 

посочил отговор на поставения въпрос: „Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право?“. С оглед на това комисията не може да установи дали за него е налице 

основание за изключване. 

- 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 на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“ и е декларирал 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на тези 

основания, но не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 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 до 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. 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат 

право да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят 

изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

След извършване на тези действия на 02.08.2018г. 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/*           /Румен Христов/          

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.                   /П/              /Йорданка Цветкова/ 

2.                   /П/              /Мариета Христова/ 

3.                   /П/              /Катрин Михайлова/ 

 

4.                   /П/              /Ева Нишева/ 
 

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

личните данни. 

 


