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

         

                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 

 

 Днес, 17.06.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-483/17.06.2019г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-8 от дата 02.05.2019г. за откриване на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и 

авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6”, в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

1. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“;  

2. Мариета Димитрова - Гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

3. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

4. инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ; 

5. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и 

опер. дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

6. инж. Васил Василев – Гл. експерт ТСУиКР, 

 

Резервни членове:  

1. Рая Иванова – Външен експерт - Адвокат вписан в Адвокатска 

колегия – гр. Разград, л. № 1600016472; 

2. Николай Николов – Началник отдел ПНО, 

 

се събра в 14:30 часа в зала „Стамен Панчев“, ет. 2 в сградата на общинската 

администрация Ботевград, за да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за 

избор на изпълнител по гореописаната обществена поръчка.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол 

по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията 

за участие са постъпили деветнадесет оферти, две от които са заведени в регистъра след 

изтичане на законоустановения срок, за което има подписан Протокол по чл.48, ал.4 от 

ППЗОП между представител на Възложителя и присъстващите лица пред мястото 

определено за тяхното получаване.  

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците в 

процедурата, както следва: Цанко Павлов - упълномощен представител на „Парсек Груп“ 

ЕООД и Звезделина Шишманова - упълномощен представител на „Омега Билд Корект“ 

ЕООД. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

 1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1421, кв. „Лозенец“, 

ул. „Червена стена“ №1,  вх.2, ет.5, ат.9 - с вх. №ОП-8-1-2/12.06.2019г. 10:30 ч. - 

участва за обособена позиция №2; 
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 2. „Сердика“ ДЗЗД с участници „РЕМИНГ КОНСУЛТ“ АД, “СТИНИ“ ООД и 

„Ди Ем Си Билд“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Алеко Константинов“ №44, ет. 5, 

ап.13 - с вх. №ОП-8-2-1/12.06.2019г. 10:32ч. - участва за обособена позиция №1; 

 3. „ЕВРОНЕТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1303, ж.к. „Сердика“, бл. 16А, ат. №9 - с 

вх. №ОП-8-3-3/12.06.2019г. 11:00ч. - участва за обособена позиция №3; 

 4. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, Бул. „България“ №73, вх. Б, ет.2, 

ап.Б6 - с вх. №ОП-8-4-3/12.06.2019г. 13:14ч. - участва за обособена позиция №3; 

 5. „ВИЙОМ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „387“ №4 – с вх.№ОП-

8-5-4/12.06.2019г. 13:31ч. - участва за обособена позиция №4; 

 6. „Българска Строително – Инвестиционна Компания“ ЕООД, с адрес: гр. 

София, ул. „Спас Соколов“ № 3 – с вх.№ОП-8-6-3/12.06.2019г. 14:21ч. - участва за 

обособена позиция №3; 

 7. „Давид 2015“ ЕООД, с адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Велчо Шунтов“ №9 – с 

вх.№ОП-8-7-4/12.06.2019г. 14:55ч. - участва за обособена позиция №4; 

 8. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Христо Вакарелски“ № 1, ет. 3, 

ап. 18 – с вх. №ОП-8-8-1/12.06.2019г. 14:59ч. - участва за обособена позиция №1; 

 9. „НСК СОФИЯ“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ 77, ап.3 – с вх. 

№ОП-8-9-2/12.06.2019г. 15:10ч. - участва за обособена позиция №2; 

    10. „МАРБЪЛ СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 100, 

ап. 73 – с вх. №ОП-8-10-1/12.06.2019г. 15:14ч. - участва за обособена позиция №1; 

    11. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Сапарева баня 2650, ул. 

"Незабравка" №6  – с вх. №ОП-8-11-3/12.06.2019г. 15:21ч. - участва за обособена 

позиция №3; 

 12. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Иречек“ № 11 – с вх. 

№ОП-8-12-4/12.06.2019г. 15:43ч. - участва за обособена позиция №4; 

 13. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Малинова 

Долина“, бл. 23, вх. 8 – партер – с вх. №ОП-8-13-4/12.06.2019г. 15:50ч. - участва за 

обособена позиция №4; 

 14. ДЗЗД „Ахинора Билд“ с участници „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД  

и „ГЕОКОМ-2000“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „21 - ви век“ №30, офис 1.8 – с вх. 

№ОП-8-14-1/12.06.2019г. 17:01ч. - участва за обособена позиция №1; 

 15. „Парсек Груп“ ЕООД, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов“ 

№18, ет.1 – с вх. №ОП-8-15-2/12.06.2019г. 17:09ч. - участва за обособена позиция №2; 

 16. „Пирс – Д“ ООД, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов“ №21 – с 

вх. №ОП-8-16-4/12.06.2019г. 17:20ч. - участва за обособена позиция №4; 

 17. „Растер-Юг“ ООД, с адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Трайчо Китанчев“ №1 – 

с вх. №ОП-8-17-3/12.06.2019г. 17:25ч. - участва за обособена позиция №3; 

 18. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, с адрес: гр. София 1836, бул. „Вл. Вазов“ 

№ 90, вх. А, ет. 2 – с вх. №ОП-8-18-3/12.06.2019г. 17:35ч. - участва за обособена 

позиция №3;  

 19. „ТЕА-СТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Чехов“, бл. 65, вх. 

А, ет. 14, ап. 42 – с вх. №ОП-8-19-1/12.06.2019г. 17:41ч. - участва за обособена 

позиция №1; 

 

 След получаване на офертите и запознаване с Протокола с участниците,  

председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 175328503 - за Обособена позиция № 2 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
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комисията и представител на „Парсек Груп“ ЕООД подписаха Техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП. 

 

2. „СЕРДИКА“ ДЗЗД- за обособена позиция №1 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

3. „ЕВРОНЕТ“ ЕООД с ЕИК 175196705 – за обособена позиция № 3 

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

4. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с ЕИК 202357469– за обособена позиция № 3  

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

5. „ВИЙОМ“ ЕООД с ЕИК 121808630– за обособена позиция № 4  

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията и представител на „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

6. „Българска Строително – Инвестиционна Компания“ ЕООД с ЕИК 203261947– за 

обособена позиция № 3  

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

7. „Давид 2015“ ЕООД с ЕИК 203736454– за обособена позиция № 4  

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията и представител на „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД подписаха Техническото 
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предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

8. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с ЕИК 200562468– за обособена позиция № 1  

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

9. „НСК СОФИЯ“ ЕООД с ЕИК 831838874– за обособена позиция № 2  

 Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията и представител на „Парсек Груп“ ЕООД подписаха Техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на изискванията на чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП. 

 

10. „МАРБЪЛ СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 203686179- за Обособена позиция № 1 
Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

11. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 202350186– за обособена позиция № 

3 
Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

12. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с ЕИК 175189402– за обособена позиция № 4  

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията и представител на „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

13. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД с ЕИК 200090366- за Обособена позиция № 4 
Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 
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подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

14. ДЗЗД „Ахинора Билд“- за Обособена позиция 1 

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

15. „Парсек Груп“ ЕООД с ЕИК 203215490– за обособена позиция № 2 
Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

16. „Пирс – Д“ ООД с ЕИК 825287345– за обособена позиция № 4  

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията и представител на „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на 

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

 

17. „Растер-Юг“ ООД с ЕИК 020767877– за обособена позиция № 3  
Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

18. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД с ЕИК 200487072– за обособена позиция № 3 
Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 

подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

19. „ТЕА-СТ“ ЕООД с ЕИК 121049375– за обособена позиция № 1  

Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и 

оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани присъстващи представители на други участници също да 
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подпишат  предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, но същите отказаха. 

 

 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

в 15:30ч. на 17.06.2019г. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед 

на което същата взе решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  

представените документи от участниците за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на закрито заседание, което 

ще се проведе на 16.09.2019г. в 10:00ч. 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Таня Накова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Анелия Миладинова/ 

4.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

  

5.   /П/  /Петко Петков/ 

 

6.   /П/ /инж. Васил Василев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

данни 


