
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, 20.06.2019 година, комисия назначена със Заповед № ОА-478/14.06.2019 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 год., 

издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, 

ал.1 от ППЗОП и във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-9 от 30.05.2019 г., с ID 9088700, с 

предмет: „Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на 

община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ „Здравец“, с.Трудовец“  и 

Обособена позиция №2: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на 

градина в с.Врачеш община Ботевград – етап 2, разположени в терен между осови 

точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298“  и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 

                              1. Николай Николов – началник отдел ПНО 

                              2. Диана Павлова – външен експерт 

 

се събра в 09:00ч. в зала „Стамен Панчев“, в сградата на общинската администрация 

Ботевград 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. „Ц и С ГРУП“ ООД - за обособена позиция №1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното:  

►Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил: 

- Декларации – 2 бр. по чл.192, ал.2 от ППЗОП за  липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение №5, подписани от управителите на дружеството 

съгласно данните от Търговския регистър; 

- Декларация по чл.192, ал.3 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 

– 6 от ЗОП – Приложение №6, подписана от Сашо Александров – един от управителите на 

дружеството съгласно данните от Търговския регистър, имащ право на самостоятелно 

представителство. 

- Декларации – 2 бр. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Приложение №9, 

подписани от управителите на дружеството съгласно данните от Търговския регистър 

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество- Приложение №10, 

подписана от Сашо Александров – един от управителите на дружеството съгласно данните 

от Търговския регистър, имащ право на самостоятелно представителство. 

След като прегледа представените декларации, комисията установи, че по отношение 

на личното състояние на участника, не са налице основания за отстраняване. 

 

 



► Относно изискваните критерии за подбор, участникът е представил. 

-  декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение №4), в която е 

декларирал: наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите №І-

ТV 018764; наличие на валидна застраховка  "Професионална отговорност" в качеството си 

на строител, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - 

№22119841813121910003826 от застрахователна компания „ЛЕВ ИНС“ АД; опит при 

изпълнение на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, 

отговарящ на минималните изисквания поставени от Възложителят; експертен екип, 

отговорен за изпълнението на поръчката в състав: технически ръководител, координатор по 

БЗ и отговорник по качеството; наличие на внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001:2015 г.; наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001-

2015. 

След като прегледа представената декларация и направи справка в Централния 

професионален регистър на строителя, комисията установи: 

- Участникът отговаря на поставените изисквания от Възложителя. Притежава валидно 

удостоверение № І-ТV 018764, за изпълнение на строежи първа група, четвърта и пета 

категория, по протокол №1143/12.07.2018 год.; 

            - Относно представения екип, отговорен за изпълнение на поръчката, за техническия 

ръководител, в декларацията се съдържа информация относно опита на експерта като 

технически ръководител при строителство на обекти, сходни с предмета на настоящата 

поръчка. За експерта е деклариран опит в периода май – декември 2018 год., януари – 

декември 2014 год. и януари 2012 – май 2013 год. за изпълнени сходни обекти. От 

декларираният опит в периода януари 2012 – май 2013 год., за техническо ръководство на 

строеж „Дом за стари хора д-р Адриан Атанасов“, поради липса на информация относно 

извършените видове СМР на обекта, комисията не може да установи по категоричен начин 

наличие на сходен обект с предмета на настоящата поръчка. Доколкото с този период се 

покриват изискванията на Възложителят за 3 годишен опит като технически ръководител, 

при изпълнението на сходни обекти, е необходимо да се представи информация относно 

видовете извършени СМР на обекта. Към момента, от така представената информация за 

предложения експерт технически ръководител, комисията не е в състояние да установи по 

безспорен начин наличие на най-малко 3 години опит като технически ръководител, при 

строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка. По отношение на 

предложените експерти „Координатор по безопасност и здраве” и „Отговорник по 

качеството”, комисията установи съответствие с критериите за подбор. 

-  От информацията в представената декларация по отношение на изискванията за 

икономическо и финансово състояние и внедрени системи за управление на качеството ISO 

9001:2015г. или еквивалент и система за управление на околната среда ISO 14001-2015 или 

еквивалент,  комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на основание 

чл.97, ал.5 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок 3/три/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да отстрани констатираното, за да удовлетвори 

изискванията на Възложителя. 

 

№2 „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - за обособена позиция №2  

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи 

следното:  

 

 



► Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил: 

- Декларация по чл.192, ал.2 от ППЗОП за  липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение №5, подписана от управителят на дружеството съгласно 

данните от Търговския регистър; 

- Декларация по чл.192, ал.3 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 

– 6 от ЗОП – Приложение №6, подписана от управителят на дружеството съгласно данните 

от Търговския регистър. 

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Приложение №9, 

подписана от управителят на дружеството съгласно данните от Търговския регистър  

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество- Приложение №10, 

подписана от управителят на дружеството съгласно данните от Търговския регистър  

След като прегледа представените декларации, комисията установи, че по отношение 

на личното състояние на участника, не са налице основания за отстраняване. 

►Относно изискваните критерии за подбор, участникът е представил. 

- декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение №4), в която е 

декларирал: наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите №І-

ТV 011135, №І-ТV017951; наличие на валидна застраховка  "Професионална отговорност" в 

качеството си на строител, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството - №212219210000008 от застрахователна компания „ДЗИ Общо 

застраховане“ ЕАД; опит при изпълнение на дейности, с предмет и обем идентичен или 

сходен с предмета на поръчката, отговарящ на минималните изисквания поставени от 

Възложителят; експертен екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав: технически 

ръководител, експерт „Паркоустрояване и Озеленяване”, експерт „Геодезист”, координатор 

по БЗ и отговорник по качеството; наличие на следното техническо оборудване: 1 бр. 

самосвал – 30т.; 1 бр. багер с чукова уредба; 1 бр. комбиниран мултифункционален багер; 1 

бр. бордови автомобил – 10т.; 1 бр. мини челен товарач;  1 бр. вибро плоча; 1 бр. трамбовка 

тип пачи крак  и 1 бр. валяк 10 т – самоходен; наличие на внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001:2015 г.; наличие на внедрена система за управление на околната среда 

ISO 14001-2015. 

След като прегледа представената декларация и направи справка в Централния 

професионален регистър на строителя, комисията установи: 

- Участникът отговаря на поставените изисквания от Възложителя. Притежава валидни 

удостоверения №І-ТV 011135, №І-ТV017951, за изпълнение на строежи първа група, от 

първа до пета категория, по протокол №1083/16.11.2017 год.; 

- Относно представения екип, отговорен за изпълнение на поръчката, за техническия 

ръководител, в декларацията се съдържа информация относно опита на експерта като 

технически ръководител при строителство на обекти, сходни с предмета на настоящата 

поръчка. В същата не са посочени периодите в които експерта е упражнявал техническо 

ръководство на декларираните обекти и комисията не е в състояние да установи по 

безспорен начин, наличие на 3 години опит като технически ръководител, съгласно 

изискванията на документацията за обществената поръчка. По отношение на предложеният 

експерт „Паркоустрояване“ и „Озеленяване”, експертът отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. За експерта „Геодезист”, в декларацията се съдържа 

информация относно опита при строителство на обекти, сходни с предмета на настоящата 

поръчка, но липсва информация относно периодите, в които са изпълнени декларираните 

сходни обекти, поради което, комисията не е в състояние да установи по безспорен начин 

наличие на 3 години опит по специалността на обекти, сходни с предмета на настоящата 

поръчка. По отношение на експерти „Координатор по безопасност и здраве” и „Отговорник 

по качеството”, комисията установи съответствие с критериите за подбор.  



- По отношение на поставените минимални изисквания за техническо оборудване, 

необходимо за изпълнение на поръчката, комисията установи, че участникът отговаря на 

критериите за подбор; 

-  От информацията в представената декларация по отношение на изискванията за 

икономическо и финансово състояние и внедрени системи за управление на качеството ISO 

9001:2015г. или еквивалент и система за управление на околната среда ISO 14001-2015 или 

еквивалент,  комисията установи, че участникът отговаря критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното комисията взе решение на основание 

чл.97, ал.5 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок 3/три/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да отстрани констатираното, за да удовлетвори 

изискванията на Възложителя. 

 

 

След извършване на тези действия на 20.06.2019г. 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/  /Николай Николов/ 

 

                              2.   /П/  /Диана Павлова/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни. 


