
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, 19.02.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-91/17.02.2020 година на 

зам.-кмета на община Ботевград, 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-2 от 03.02.2020 г., с ID 

№9096161 с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за ЦОП и за ДЦПДУТС по 

проект „Подай ръка“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-

0045-C01, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 – 2020“ в три обособени позиции и с оглед избор на 

изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

2. Стефани Кръстева - Мл. експерт ОПТиК; 

3. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“;  

4. Николета Иванова – Началник отдел ХСД, 

Резервни членове: 

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Таня Накова - Гл. експерт ОПТиК, 

 

 се събра в 09:00 часа 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. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД - за обособена позиция №1 и №3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение по обособена позиция №1 и №3. 

 

2. „Авто Инженеринг Холдинг груп“ ЕООД - за обособена позиция №1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение.  

 

3. „Перун ККБ“ ЕООД - за обособена позиция №1 и №3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 



  

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение по обособена позиция №1 и №3. 

 

4. „АМО 90“ ЕООД - за обособена позиция №1, №2 и №3 

► За Обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение.  

 

► За Обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи. 

В представения Образец №2, комисията установи следното: 

- в Част трета: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности”, 

т. 1б) участникът е декларирал изпълнена дейност, сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка, но е посочил една дата, от която за комисията не става ясно дали е на започване или на 

приключване на изпълнението.  

Участникът следва да прецизира представената информация, тъй като комисията не може да 

установи дали се покриват критериите за подбор. 

 

► Обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение. 

 

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. 

 

5.  „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- за обособена позиция №1 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи. 

- в Част втора: Основания за изключване, на поставения въпрос „По отношение на 

икономическия оператор налице ли са специфичните национални основания за отстраняване…“, 

участникът е посочил отговор „не“,  след което е направил изрично изброяване на обстоятелства, 

които не са налице спрямо представляваното от управителя дружество. 

Комисията установи, че при така направеното изрично изброяване, ако участникът е 

възнамерявал да изброи  националните основания за отстраняване, които не са приложими спрямо 

него, то в случая не е декларирал всички национални основания за отстраняване. 

В тази връзка и предвид трайната практика на правоприлагащите органи в областта на 

обществените поръчки, Комисията обръща внимание на участника в две насоки: 1. в тази част е 

достатъчно само да се декларира обстоятелство НЕ (ако разбира се, не са приложими), без изрично 



  

да се посочват конкретни национални основания за отстраняване и 2. в случай на изрично 

посочване, участникът следва да има предвид, че националните основания за отстраняване са: 

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а 

и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса 

на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила 

от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ 

участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

 

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. 

 

6.  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ - за обособена позиция №1, №2 и №3 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение по обособена позиция №1, №2 

и №3. 

 

7.  „БМБ – Богдан Богданов“ ЕООД- за обособена позиция №3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

поставени от Възложителя и установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи.  

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания, посочени в обявата и документацията към нея, за изпълнение на поръчката. Няма 

липсващи документи и непълноти в офертата на участника и комисията предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане на Техническото и Ценово предложение. 

 

След извършване на тези действия на 19.02.2020г. 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/            /Камен Еленков/ 

 

                               2.                  /П/            /Стефани Кръстева/ 

  

                               3.                  /П/            /Мариета Димитрова/ 

 

                               4.                  /П/            /Николета Иванова/ 

 
*/П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 


