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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 33 / 19.10.2016 г., гр. Смолян 
 

 

 

 

На основание чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр. 28 

от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 

16.02.2016 г.) и §18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените 

поръчки (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.), определящ приложимост на процедурните 

правила на Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) и във връзка с мое 

Решение № 14 от 12.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

за „услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.) с 

наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, което решение е вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0008 и след като 

взех предвид протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-

25/27.05.2016г. и приключила работа на 19.10.2016 г., както следва: протокол № 1 от 

06.10.2016г., протокол № 2 от 12.10.2016г., протокол №3 от 12.10.2016г., протокол №4 от 

17.10.2016г., протокол №5 от 18.10.2016г., 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга“ по 

смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, както следва: 
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Обособена позиция № 1 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. 

 

 

На първо място класирам: ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“, 

с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

18 600.00 лeвa /словом осемнадесет хиляди и шестстотин лева/  без ДДС; 

 

 

 

Обособена позиция № 2 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. 
 

 

 

На първо място класирам: „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

16 350.00 лeвa /словом шестнадесет хиляди триста и петдесет лева/  без ДДС;  

 

 

 

Обособена позиция № 3 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18. 
 

 

 

 На първо място класирам: „СПИРИД 96“ ЕООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

14 500.00 лeвa /словом четиринадесет хиляди и петстотин лева/  без ДДС; 

 

 

 

Обособена позиция № 4 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51. 
 

 

 

 На първо място класирам: „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД, 

с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  
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13 814.00 лeвa /словом тринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева/  без 

ДДС;  
 

 

 

Обособена позиция № 5 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15. 
 

 

 

 На първо място класирам: „ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

9 999.99 лeвa /словом девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки/ без ДДС; 

 

 

 

Обособена позиция № 6 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и 

бл. Извор 1. 
 

 

 

 На първо място класирам: „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

19 000.00 лeвa /словом деветнадесет хиляди лева/  без ДДС; 

 

 
 

Обособена позиция № 7 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
 

 

 
На първо място класирам: „РАДЕВ - 06“ ЕООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

12 996.19 лeвa /словом дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 

деветнадесет стотинки/  без ДДС; 

 
На второ място класирам: „НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

13 300.00 лeвa /словом тринадесет хиляди и триста лева/  без ДДС; 
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Обособена позиция № 8 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. 

Острица 5. 
 

 

 
На първо място класирам: „ДИ-2М“ ЕООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

23 900.00 лeвa /словом двадесет и три хиляди и деветстотин лева/  без ДДС; 

 

 

Мотиви: 

По всяка обособена позиция възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на 

назначената от мен комисия за разглеждане на офертите по отношение направения подбор и 

извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика, изложени в 

протоколите от тяхната работа. 

Предложението на всеки от класираните участници е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 

от ЗОП (отм.) и съдържа всички изискуеми от възложителя документи и информация, в това 

число изискуемите документи и информация съгласно раздел III.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на всеки от 

класираните участници отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. Всеки от класираните участници е представил в пълен обем и 

достатъчните изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска 

правосубектност и дееспособност, доказал се е като утвърден контрагент в сферата на 

поръчките за услуги, свързани с осъществяване на инвеститорски контрол или строителен 

надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни. 

По обособени позиции на база на разглеждане на предложенията им допуснатите 

участници са класирани от комисията при критерий за възлагане „Най-ниска цена”, за което 

са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисията, към които препращам. 

 

Въз основа на гореизложеното  

 

 

II.   О П Р Е Д Е Л Я М   
 

за изпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга“ по 

смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 
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СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класираните на първо място 

участници по обособени позиции, както следва: 

 

 

Обособена позиция № 1 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. 

 

 

1. ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“, 

с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

18 600.00 лeвa /словом осемнадесет хиляди и шестстотин лева/  без ДДС; 

 

 

Обособена позиция № 2 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. 
 

 

 

1.  „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

16 350.00 лeвa /словом шестнадесет хиляди триста и петдесет лева/  без ДДС;  

 

 

Обособена позиция № 3 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18. 
 

 

 

 1.  „СПИРИД 96“ ЕООД,  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

14 500.00 лeвa /словом четиринадесет хиляди и петстотин лева/  без ДДС;  

 

 

Обособена позиция № 4 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51. 
 

 

 

 1.  „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД, 

с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  
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13 814.00 лeвa /словом тринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева/  без 

ДДС;  

 

 

Обособена позиция № 5 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15. 
 

 

 

 1.  „ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

9 999.99 лeвa /словом девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки/ без ДДС; 

 

 

Обособена позиция № 6 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и 

бл. Извор 1. 
 

 

 

 1.  „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД  

с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

19 000.00 лeвa /словом деветнадесет хиляди лева/  без ДДС; 

 
 

Обособена позиция № 7 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
 

 

 
1.  „РАДЕВ - 06“ ЕООД  
с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция:  

12 996.19 лeвa /словом дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 

деветнадесет стотинки/  без ДДС; 

 
 

Обособена позиция № 8 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. 

Острица 5. 
 

 

 
1.  „ДИ-2М“ ЕООД  
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с общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция: 

23 900.00 лeвa /словом двадесет и три хиляди и деветстотин лева/  без ДДС; 

 

 

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП (отм.) и чл. 43 от ППЗОП 

(отм.) препис от настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му лично срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или по факс. 

 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП (отм.) настоящото решение да бъде публикувано в 

профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП (отм.). 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. Витоша № 18. 

 

 

 

 

/положен подпис и печат/ 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 


