
 

 

              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, 20.07.2020 година, комисия назначена със Заповед №ОА-490/26.06.2020 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 год., 

издадена на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чл. 97 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 11.06.2020 г., с ID №9099460 с предмет: „Предоставяне на 

консултантски услуги по управление и отчитане по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община 

Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.” и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                     

1. Стефани Кръстева - ст. експерт ОПТиК; 

2. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“; 

Резервни членове: 

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Таня Накова - Гл. експерт ОПТиК, 

 

 се събра в 10:00 часа в зала „Христо Ботев“ в сградата на общинската администрация, 

за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи от 

участника и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

1. „АДОРИА КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

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

участникът е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, с оглед на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на участника в обществената поръчка, и 

определяне на оценка по показатели  П1 - „Професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката“ и П2 – „Ценово предложение за изпълнение 

на поръчката“, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

1. „АДОРИА КОНСУЛТ“ ЕООД 
В предложение за изпълнение на поръчката – образец №3 участникът, предлага: 

 Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни месеца, но не по-късно 

от 22.12.2022 г.; 

 

В предложение за изпълнение на поръчката участникът представя в цялост описание 

на професионалната компетентност и отговорностите на персонала, предложен за 

изпълнение на поръчката, а именно ключов експерт № 1 „Юрист“ и ключов експерт № 2 

„Управление, мониторинг и докладване по проекта“. Участникът представя подробно 

описание на дейностите и поддейностите, които следва да извърши при изпълнение на 

обществената поръчка съобразно техническата спецификация, като за всяка от изброените 



 

 

дейности посочва отговорния за изпълнението й експерт, необходимите ресурси за 

извършването й, резултатите от изпълнението на дейността, начин и форма на предоставяне 

на услугата. В техническото предложение на участника са посочени методите и каналите за 

комуникация между възложителя и изпълнителя. Участникът представя и системата за 

вътрешен контрол, която ще използва при изпълнение на консултантските услуги, предмет 

на обществената поръчка.  

Техническото предложение и посочената организация за изпълнение на дейностите, 

предвидени в обществената поръчка, отговарят на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в обявата, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката и с 

изискванията, приложими към проекта. Към предложението за изпълнение на поръчката са 

представени референции/препоръки/удостоверения за добро изпълнение за доказване на 

притежавания от предложените за изпълнение на поръчката експерти специфичен опит.  

За предложения ключов експерт № 1 „Юрист“ в табличен вид е представена 

информация за опит в изпълнението на 22 дейности, свързани с изготвяне на обществени 

поръчки. За доказване на посочената в техническото предложение информация са 

представени 6 броя референции и 1 удостоверение за добро изпълнение, доказващи  

специфичния професионален опит/ професионалната компетентност на посочения експерт. 

След като разгледа по същество техническото предложение на участника и представената 

информация, комисията единодушно реши да присъди 100 точки по подпоказател М1 за 

специфичен професионален опит/професионалната компетентност на експерт „Юрист“, 

съгласно скалата за оценяване, както следва:  

М1 Ключов експерт „Юрист“  100 

 Специфичен 

опит/ 

Професионалната 

компетентност 

Опит в изпълнението на дейност/и, свързана/и с 

изготвяне на обществена/и поръчка/и и/или изготвяне 

на становища за законосъобразност върху 

документация/и за обществена/и поръчка/и и/или 

върху проведена/и процедура/и за възлагане на 

обществена/и поръчка/и.1 

 

  Опит в изпълнението на минимум една дейност. 5 

Опит в изпълнението на две дейности. 10 

Опит в изпълнението на три дейности 15 

Опит в изпълнението на четири дейности 20 

  Опит в изпълнението на пет дейности 25 

  Опит в изпълнението на шест дейности 30 

  Опит в изпълнението на седем дейности 35 

  Опит в изпълнението на осем дейности 40 

  Опит в изпълнението на девет дейности 45 

  Опит в изпълнението на десет дейности 50 

  Опит в изпълнението на единадесет дейности 55 

  Опит в изпълнението на дванадесет дейности 60 

  Опит в изпълнението на тринадесет дейности 65 

  Опит в изпълнението на четиринадесет дейности 70 

  Опит в изпълнението на петнадесет дейности 75 

  Опит в изпълнението на шестнадесет дейности 80 

  Опит в изпълнението на седемнадесет дейности 85 

  Опит в изпълнението на осемнадесет дейности 90 

  Опит в изпълнението на деветнадесет дейности 95 

  Опит в изпълнението на двадесет и повече дейности 100 



 

 

1 Автореференции, както и референции от източник, различен от ползвателя на услугата, няма да бъдат приемани като доказателство. 

 

За предложения ключов експерт № 2 „Управление, мониторинг и докладване по 

проекта“ в табличен вид е представена информация за опит в изпълнението на 20 дейности, 

свързани с външна техническа помощ и/или управление и/или мониторинг и/или отчитане на 

инвестиционни проекти. За доказване на посочената в техническото предложение 

информация са представени 15 броя референции, 5 препоръки, 1 приемно-предавателен 

протокол (финален доклад за изпълнение) удостоверение за добро изпълнение, доказващи  

специфичния професионален опит/ професионалната компетентност на посочения експерт в 

изпълнението на 20 дейности, свързани с външна техническа помощ и/или управление и/или 

мониторинг и/или отчитане на инвестиционни проекти. След извършен детайлен преглед на 

представената от участника информация за специфичен опит/професионална компетентност 

на предлагания експерт „Управление, мониторинг и докладване по проекта“ и направена 

проверка за вида/типа на посочените проекти, комисията реши да приеме за относим към 

изискванията на възложителя декларирания опит в изпълнение на деветнадесет дейности, 

съобразно скалата за оценяване, представена по-долу, и да присъди на участника 95 точки по 

подпоказател М2 за специфичен професионален опит/професионалната компетентност на 

експерт „Управление, мониторинг и докладване по проекта“, както следва: 

 

М2 Ключов експерт „Управление, мониторинг и докладване по 

проекта“  

100 

 Специфичен 

опит/ 

Професионалната 

компетентност 

Опит като експерт, част от екип при изпълнението 

на дейност, свързана с външна техническа помощ 

и/или управление и/или мониторинг и/или 

отчитане на инвестиционни проекти2, изпълнен/и в 

рамките на процедура/програма за предоставяне на 

финансова подкрепа и/или еквивалентни проекти 

и/или еквивалентни дейности.3,4 

 

  Опит в изпълнението на минимум една дейност. 5 

Опит в изпълнението на две дейности. 10 

Опит в изпълнението на три дейности 15 

Опит в изпълнението на четири дейности 20 

  Опит в изпълнението на пет дейности 25 

  Опит в изпълнението на шест дейности 30 

  Опит в изпълнението на седем дейности 35 

  Опит в изпълнението на осем дейности 40 

  Опит в изпълнението на девет дейности 45 

  Опит в изпълнението на десет дейности 50 

  Опит в изпълнението на единадесет дейности 55 

  Опит в изпълнението на дванадесет дейности 60 

  Опит в изпълнението на тринадесет дейности 65 

  Опит в изпълнението на четиринадесет дейности 70 

  Опит в изпълнението на петнадесет дейности 75 

  Опит в изпълнението на шестнадесет дейности 80 

  Опит в изпълнението на седемнадесет дейности 85 

  Опит в изпълнението на осемнадесет дейности 90 

  Опит в изпълнението на деветнадесет дейности 95 

  Опит в изпълнението на двадесет и повече дейности 100 



 

 

2 Инвестиционен проект е проект, за който над 50% от стойността му се разходва за придобиване на активи. 

3Точките се присъждат за всеки проект и/или програма, за които експертът е изпълнявал посочените дейности и проектът е приключил. 

4 Автореференции, както и референции от източник, различен от ползвателя на услугата, няма да бъдат приемани като доказателство. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя П1 - „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ на 

участника – 97,5 точки. 

 

 След извършеното от комисията, получените оценки по показател „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (П1) с  

подпоказатели М1 за специфичен професионален опит/професионалната компетентност на 

експерт „Юрист“ и М2 за специфичния професионален опит/професионалната 

компетентност на експерт „Управление, мониторинг и докладване по проекта“, са отразени в 

таблицата, както следва: 
 

 

№ Участник М1 М2 П1 

1. „АДОРИА КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

100 95 97,5 

 

Забележка: 

Начин за определяне на оценката по показател „П1” – „Професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката“ – максимален брой точки – 100 т. 

Оценката по показател „П1” се изчислява по следната формула: 

 

           П1 = 
М1 + М2 

 
       2 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията продължи своята 

работа по обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника.  

 

С оглед критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът получава 

автоматично максимален брой точки по показател „Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“ П2 = 100 точки, и комплексна оценка КО = 98,75 точки, изчислена по 

следната формула:  

 

КО = 0,5 х П1 + 0,5 х П2.  

Не се налагат допълнителни математически изчисления.  

 

След извършеното разглеждане и съпоставка на представената оферта по 

предварително обявените условия от Възложителя, и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на Изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията: 

  

І. Направи следното класиране: 

На І-во място: „АДОРИА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175357483 с общ брой точки – 98,75 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място, а 

именно: „АДОРИА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175357483, със седалище и адрес на 

управление: гр. Плевен 5800, ж.к. Сторгозия, вх. Ж, ет. 2, ап. 4.  

 

 



 

 

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 28.07.2020 г. в 12:30 ч. 

на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, като го представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   /П/*              /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.               /П/               /Стефани Кръстева/ 

 

                                2.               /П/               /Анелия Миладинова/ 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:           /П/            

ЗАМ.-К М Е Т:   
/Борис Богданов Борисов,  

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 г./ 

 

 

дата: 28.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


