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ПРОТОКОЛ № 5
за разглеждане на обосновките на предложената цена за изпълнение, представени от
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда
на Глава V от ЗОП (отм.) - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 4 /четири/
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна
сграда с административен адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов Център, ул. Кокиче № 5, бл. 36, вх.
А; Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.
Смолян, кв. Нов Център, ул. Кокиче № 7, бл. 40, вх. Б; Обособена позиция № 3:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Капитан
Петко войвода № 2, бл. 10; Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с
административен адрес: гр. Смолян, ул. Първи май №59, осъществявана в съответствие с
Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради,
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и
за определяне на органите, отговорни за реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./,
която обществена поръчка е открита с решение № 16 от 14.04.2016 г. на кмета на община
Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер
00092-2016-0012.
Днес, 12.08.2016 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на заповед № ОП-22/17.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в
следния състав:
Председател: инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС;
Членове:
инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС;
Симеон Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО;
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.70, ал.2
и 3 от ЗОП (отм.).
1. След като беше установено, че офертата на участника ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ –
КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“ съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по
обособена позиция № 1, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите






– „най-ниска цена”, е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на
предложените в останалите оферти съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 1,
комисията осъществи правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП (отм.), като с писмо с изх. №
ДЛ000932 от 28.06.2016г. от участника ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“
се изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна писмена
обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 1.
Получаването на уведомлението от страна на участника е удостоверено с известие за
доставяне на електронната поща на община Смолян от 28.06.2016 г. Преди изтичане на срока в
деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ00932_001 от 29.06.2016г. се установи, че е
заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция
№ 1.
1.1. След подробен анализ на обосновката на ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ –
КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“ по отношение на предложената цена за изпълнение на
поръчката комисията преценя, че са налице основанията, закрепени в чл.70, ал.2, т.2 и
т.4 от ЗОП (отм.), поради което офертата на дружеството не следва да бъде отхвърлена, а
обосновката по посочения показател следва да бъде приета.
Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка:
Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по
обособена позиция № 1 от 148 419.69 лева без ДДС,със следната информация:
Финансовата обосновка включва две групи показатели:
1.
Показатели директно влияещи върху формиране на предложената от търговеца цена.
2.
Показатели индиректно влияещи върху формиране на предложената от търговеца
цена.
В първата група показатели, при образуване на стойността на офертата сме взели под
внимание следните елементи:
• Средна часова ставка - 3,80лв.
Оразценяването на строително-монтажните работи на база средна часова ставка от
3,80лв, дава възможност да се получи средна месечна залата от 659,68 лв., с която да бъдат
спазени минималния размер на осигурителните прагове в страната за икономическата
дейност строителство но квалификационни групи както следва:
Ниско квалифицирани работници - 420,00лв Квалифицирани работници - 580,00
Направения от нас разчет за възнаграждениета е при условията на трудови договори и в
съответствие с трудовото и осигурително законодателство на РБ.
Съгласно указанията за екип за изпълнение на поръчката сме организирали експертен
екип, отличаващ се е оптимизиран състав от трима специалисти, който позволява и
икономичност на разходите за ръководство на обекта. С предложената цена се покриват
разходите за Главен ръководител на обекта, строителен ръководител и координатор по
ЗБУТ.
При подмяна на съществуващата стара дограма с нова PVC и съпътстващите СМР
свързани с нея ще работят 2 работника за 57 работни дни при дневно възнаграждение от
33,40лв, на всеки от които ще се заплаща средно 660,00лв. брутно месечно възнаграждение.
Топлинното изолиране на вътрешните стени, пода и покрива и съпътстващите с това СМР
ще бъде изпълнено от 7 работника за 92 работни дни при дневно възнаграждение от 40,00 лв,
на всеки от които ще се заплаща средно 868,00лв. брутно месечно възнаграждение.
При съпътсващите СМР на покрива ще работят 4 работника за 73 работни дни при дневно
възнаграждение от 31,42лв, на всеки от които ще се заплаща средно 600,00лв. брутно
месечно възнаграждение.
Мълниезащитата се предвижда да се изпълни от 1 работник за 8 работни дни при дневно
възнаграждение от 56,50лв.
В подкрепа на горе изложеното, прилагаме:
1. Линеен график за видовете работи, който включва фонд на работна заплата по видове
дейности съгласно УНС и ТНС усреднените норми, приложими като основа за оразценяване
на строителните работи; Времетраенето на изпълнение на всеки вид СМР и броя
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предвидени работници, обезпечаващи навременното и пълно изпълнение.
2. В Линеен график за видовете работи сме изнесли и Диаграма на работната ръка, от
която е виден максималният брой заети лица на обекта, а именно 11 човека. Този брой е
оптимален за изпълнение на възложените дейности и обуславя заложения фонд на работна
заплата.
3. Анализи за образуване на единични цени на видовете СМР, от които са видни ценовите
показатели, начина на ценообразуване и необходимите материали.
4. Декларации за ангажираност на 11 квалифицирани работника, които са необходими за
изпълнение на поръчката, от които е видно договореното реално заплащане за разчетения
период на работа до завършване на поръчката в договорираният срок и обем.


Допълнителни разходи.
Предвид местонахождението на обекта и местожителството/ мястото на работа на
работниците не се налага настаняването им в квартири, което не налага необходимостта
от начисляване на разходи за това. Транспортирането на работниците до обекта ще се
осъществява със собствен транспорт на участника. Тъй като и местожителството на
работниците и строителния обект за които кандидатстваме са на територията на
гр.Смолян допълнителните разходи ще са незначителни и поради това съгласно таблицата
на страница втора от ценовото ни предложение по ОБРАЗЕЦ 3 сме предложили
сравнително ниски допълнителните разходи за труд в размер на 80 %.
ЕТ Манол Чернев Конгломерат строй” разполага и ще използва собствени МПС за
превоз на работници:
 Товарно-пътнически бус Форд Транзит СМ2608АК - 6 местен и товароносимост 3,5т.;
 микробус Тойота СМ 00-15 АА- 9 местен;
Дружеството разполага със собствен офис и складова база на ул. Миньорска 3, които
ще предоставят необходимото административно - техническо оборудване и ресурсно
обезпечаване, необходимо за нормалното осъществяване на работата на екипа без това да
води до допълнителни разходи за участника.
Прилагаме:
Документи за собственост на посочените транспортни средства и административно —
складови помещения;
• Материали;
Закупуването на материалите, които ще се вложат в изпълнение на обекта, е
предварително договорено е основен дистрибутор за България - „Канеф” ООД е когото ЕТ
’’Манол Чернев - Конгломерат строй” е в установени търговски отношения. С цел
предлагане на оптимална цена на изпълнение, договорените цени с „Канеф” ООД освен
отстъпка в цената на основните материалите включват и безплатна доставка франко
обекта в гр. Смолян, което обуславя предлаганите от нас средни единични цени на основните
материали и ценообразуващи показатели за доставно-складови разходи. Освен това
разполагаме и с оферта на един от водещите производители на ПВЦ и алуминиева дограма в
страната, изготвена специално за целите на обекта, за който кандидатстваме, като
цената на дограмата ведно със стъклопакет, обков и врати за обекта също включва
доставка до строителния обект
При необходимост от допълнителна доставка, както и за снабдяване с други материали,
участникът разполага със собствени транспортни средства, с които същите ще се
доставят на обекта, а именно:
 Товарен автомобил Мерцедес СМ 4061АН
 Товарен автомобил Мерцедес CM 3499АР
Директната доставка до обекта и отсъствието на опосредяващи звена в процеса на
снабдяване със строителните материали на място позволява да предложим посочената в
офертата по-ниска цена за тях без това да се отразява негативно върху качеството на
влаганите материали.
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Прилагаме:
Договор за доставка на материали и оферта за изработка и доставка на дограма.
Документи за собственост на транспортни средства;

Техника и оборудване;
С оглед характеристиките на конкретния обект не се налага механизирано изпълнение на
голям обем СМР, което свежда разходите за механизация до минимална част от общата
цена.
Дружеството ни разполага със 800 M2- собствено тръбно скеле, необходимо за изпълнение на
поръчката и не се налага плащане на наем или закупуване на такова. Собствена е и цялата
необходима дребна техника и механизация, която преминава периодично проверки за
изправност съгл. процедури по интегираната система за управление на качеството в
дружеството. По тези съображения във формирането на цената не са включени
допълнителни оскъпяващи елементи/ за наем на строителна техника, скеле, поддръжка и
пр./, които да водят до оскъпяване на офертата на участника.
Прилагаме:
Извлечение от инвентарна книга;
Протокол за проверка на ел.инструменти;
Във втората група фактори, тези които индиректно влияят върху предложената цена
имаме предвид следните съображения:
1.
Търговецът е с над 50 години стаж като строител, преминал през всички ръководни
равнища в строителството до главен групов отговорник на обединение с над 500 строителни
работници, с на 25 години опит като едноличен търговец, изпълнил за тези години десетки
строителни обекти с изключително високо качество и без рекламации. Именно по тази
причина през миналата 2015 година бе отличен от Камара на строителите в България за
цялостен принос в строителството. Този опит обосновава отличното познаване на
правилата и технологичните изискания в строителството, което е мощен фактор,
позволяващ изпълнението на обществената поръчка с участие само на действително
необходимия човешки ресурс. По този начин в строителството ще бъдат ангажирани само
необходимият брой изпълнители, което индиректно влияе върху цената по показател 1 от
предходния раздел.
2.
Фирмата винаги е работила единствено и сама със собствени финансови средства,
винаги е била коректен партньор с доставчиците на строителните материали, разплащайки
своевременно задълженията си. Това поведение е създало взаимно доверие и взаимна
коректност, което поставя извън нашето съмнение възможността за неточно изпълнение
на поетите предварителни задължение от нашите контрахенти досежно цените и
качеството на влаганите материали.
3.
Детайлното познаване на строителните процеси от ръководителя, също
предполага отлична организация на труда и ефективно използване на материалните ресурси,
фактори които влияят върху срочността и качеството за изпълнение на обекта.
4.
В периода от повече от 25 години съществуване ЕТ „ Манол Чеонев - Конгломерат
строй” е специализирал работата си в няколко основни направления, едно от които е именно
предмета на тази обществена поръчка. В резултат на това разполагаме е високо
квалифицирани строителни работници, които не допускат брак и некачествено изпълнение фактори , които също влияят върху образуване на крайната цена. От създаването си през
1990г. До сега фирмата не е оставила зад гърба си нито един разочарован клиент,
доказателство за което са представените референции.
Мотиви:
За определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел всички съществени
фактори и основните компоненти за образуване на анализните цени, които са важни и следва
да бъдат отразени при определянето й, а именно: начин на формиране на цената за
предвидената работна ръка, начин на формиране на цената за предвидените за обекта
материали и начин на формиране на цената за предвидената механизация както и други
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съпътстващи разходи. В така представената обосновка, могат да бъдат обособени следните
части:
Първа част - начин на формиране на цената за предвидената работна ръка.
Участникът е описал, че формираната от него часова ставка в размер на 3.80 лева дава
възможност да се получи средна месечна залата от 659,68 лв., с която да бъдат спазени
минималния размер на осигурителните прагове в страната за икономическата дейност
строителство по квалификационни групи както следва: Ниско квалифицирани работници 420,00лв Квалифицирани работници - 580,00 лв. След служебно извършена справка в
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закон за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г. комисията констатира, че относно дейностите: строителство на сгради,
строителство на съоръжения и специализирани строителни дейности - за квалифицирани
работници минималния осигурителен доход за 2016г. е 580лв., а за професии, неизискващи
специална квалификация е 420лв., което от своя страна свидетелства, че при формиране на
възнагражденията за труд участникът действително се е съобразил с нормативно въведените
минимални осигурителни прагове. Наред с гореизложеното участникът е представил и
конкретни доказателства, с които гарантира, че средната месечна заплата на ангажираните от
него за изпълнението на поръчката квалифицирани строителни работници ще бъде именно
659,68 лв., като към обосновката си е представил 11бр. декларации за ангажираност
подписани от лицата, с които възнамерява да осъществи строителните дейности, от които е
видно, че изпълнението на поръчката е обезпечено с работна ръка при заложени брутни
месечни възнаграждения, формирани на следната база:
1. При подмяна на съществуващата стара дограма с нова PVC и съпътстващите СМР свързани
с нея ще работят 2 работника за 57 работни дни при дневно възнаграждение от 33,40лв, на
всеки от които ще се заплаща средно 660,00лв. брутно месечно възнаграждение.
2. Топлинното изолиране на вътрешните стени, пода и покрива и съпътстващите с това СМР
ще бъде изпълнено от 7 работника за 92 работни дни при дневно възнаграждение от 40,00 лв,
на всеки от които ще се заплаща средно 868,00лв. брутно месечно възнаграждение.
3. При съпътсващите СМР на покрива ще работят 4 работника за 73 работни дни при дневно
възнаграждение от 31,42лв, на всеки от които ще се заплаща средно 600,00лв. брутно месечно
възнаграждение.
4. Изпълнението на мълниезащитата е предвидена да се изпълни от 1 работник за 8 работни
дни при дневно възнаграждение от 56,50лв.
В подкрепа на тези си твърдения участникът е представил към обосновката и линеен график
отразяващ основните дейности, необходимия брой строителни работници по всяка дейност,
необходимия брой човеко дни както и предвижданията за дневна заработка и формираните
възоснова на тях брутни месечни заплати, тоест участникът е анализирал, всички ключови
фактори, които да определят числово формирането на стойността на труда на работниците
съобразно даденостите и спецификите за изпълнение на поръчката, което с оглед
продължителността на ангажимента се характеризира като напълно обосновано и достатъчно
обезпечено. Възоснова на изложеното в обосновката и приложенията към нея комисията
констатира, че предвижданията в линейния график са разумни и изпълними, като наред с това
съответстват на технологичните норми и практики в строителството. Комисията определя, че
предвидените от участника брой работници и време за изпълнение са достатъчни, като при
определените в офертата цени на труда, които дори са над минимално установените обуславят
изпълнението на поръчката при оферираната цена.
Втора част – допълнителни разходи като фактори влияещи на ценообразуването.
По това направление участникът е изяснил, че предвид местонахождението на обекта и
местожителството/мястото на работа на работниците не се налага настаняването им в
квартири, което не налага необходимостта от начисляване на разходи за това. Участникът е
изяснил, че транспортирането на работниците до обекта ще се осъществява със собствен
транспорт, както и че разполага със собствен офис и складова база на ул. Миньорска 3, които
ще предоставят необходимото административно - техническо оборудване и ресурсно
обезпечаване, необходимо за нормалото осъществяване на работата на екипа без това да води
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до допълнителни разходи за участника. Освен това участникът е изяснил, че
местожителството на работниците и строителния обект са в гр.Смолян и допълнителните му
разходи ще са незначителни и поради това съгласно ценовата му оферта е предложил
допълнителните разходи за труд – 80 %. На следващо място участникът е приложил копия от
нотариални актове удостоверяващи, че разполага с административно — складови помещения,
както и копия от свидетелства за регистрация и фактури доказващи собственост над
посочените транспортни средства, като по този начин от една страна е обосновал липсата на
допълнителни разходи като фактори влияещи на ценообразуването, а от друга с документите
за собственост е доказал обезпеченост от към материална база и транспортни средства,
обуславящи нормалното и безпрепятствено изпълнение на поръчката.
Трета част – начин на формиране на цената за предвидените за обекта материали.
Участникът обосновава предвижданията си за формиране на цената на материалите с
предварително сключен с Канеф ООД договор за доставка и оферта към него, по цени с
отстъпка и с включен транспорт франко обекта в град Смолян. Към обосновката си
участникът е приложил заверено копие от този договор и от офертата на доставчика
представляваща неизменна част от него, в която са посочени единичните цени за килограм,
метър и квадратен метър от следните основни строителни материали: грунд, лепило
топлоизолация, боя латексова цвят, мрежа пластмасова, дюбел 8x90, шпакловка, шкурка, XPS
6 см, воалит, фасадна мазилка, ъгъл с мрежа, ъглов профил, водокапи, EPS 6 см., XPS 2 см.,
EPS 8 см., XPS 5 см. Освен това участникът е приложил към обосновката си и конкретна
оферта за доставка на дограма ведно със стъклопакет, обков и врати изясняваща начина на
формиране цената им. При анализ на така представените документи комисията установява, че
е налице аргументираност в посоченото финансово планиране за материалите съгласно
приложената оферта, която предвижда реален ангажимент за точни единични цени и доставка
франко строителният обект град Смолян. Приложените договор, в които е описан и
строителния обект, а именно: „Изпълнение на СМР във връзка с реализация на националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сграда на територията на
Община Смолян”, обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда с административен
адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов Център, ул.Кокиче №5, бл.36, вх.А” и приложената към него
оферта от една страна и офертата за дограма от друга обосновават наличието на конкретен
ангажимент на доставчици към участника за по-нататъшно извършване на доставки по
посочените в тях цени до приключването на обекта. Наред с това е видно, че в определената в
офертите цена са включени и доставка франко посочено от участника местоизпълнение - в
случая град Смолян. От гореизложеното може да се направи обосновано заключение, че
направеното от участника финансово планиране по отношение на стойността на материалите и
доставно-складовите разходи е реално обосновано с конкретни цени, обезпечено и доказано с
реален ангажимент от доставчици. При служебно извършена справка на цените на основните
материали на свободния пазар комисията констатира, че същите съответстват на пазарните
условия в строителството.
Четвърта част – начин на формиране на цената за предвидените за обекта техника
и оборудване.
Участникът изяснява, че разполага със 800 M2- собствено тръбно скеле, необходимо за
изпълнение на поръчката и не се налага плащане на наем или закупуване на такова, като
собствена е и цялата необходима дребна техника и механизация. В подкрепа на тези си
твърдения участникът е приложил към обосновката си и извлечение от инвентарната си книга
и протокол за проверка на ел.инструменти, доказващи твърденията му, като по тези
съображения във формирането на цената не са включени допълнителни оскъпяващи елементи/
за наем на строителна техника, скеле, поддръжка и пр./, които да водят до оскъпяване на
офертата на участника, като по този начин от една страна е обосновал икономичност и
липсата на разходи за техника и оборудване като фактори влияещи на ценообразуването, а от
друга с извлечение от инвентарната си книга и протокол за проверка на ел.инструменти е
доказал обезпеченост с изрядни и функциониращи техника и оборудване, обуславящи
нормалното и безпрепятствено изпълнение на поръчката. При анализ на обекта комисията
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констатира, че спецификите му изключват използване на тежка механизация, като основно
включва използване на работно скеле, лека техника и инструменти, над които участникът е
удостоверил собственост с приложените към обосновката извлечение от инвентарна книга и
протокол за проверка на електрическите инструменти, като в заключение може да се приеме,
че при това положение разходите за обслужване и амортизация реално ще са сведени до
минимум.
В обобщение следва да се посочи, че комисията споделя становището, че в
оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за финансовите
измерения на своето предложение, в това число размерите на предложената за изпълнението
на поръчката цена, ценообразуващи показатели, свързани с реализирането на строителството,
и процент на печалба, но при всички положения направените предвиждания следва да са
аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с точно стойностно
определяне са продиктували числовите изражения на ценообразуващите елементи съгласно
представените анализни цени и остойностена количествена сметка за обекта, което е
извършено от участника.
В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че извън изтъкнатите
обстоятелства, относими към критериите за подбор и нормалните произтичащи от и присъщо
свързани с изпълнението на поръчката задължения, ценовата оферта на участника се основава
на предвиждания със стойностно изражение досежно часова ставка, разходи за материали,
доставно-складови-разходи, разходи за механизация и други, които са обезпечени,
гарантирани и реално удостоверени от участника, като наред с това са отчетени спецификите
на всички елементи, фактори и обстоятелства, които са относими и следва да бъдат
съблюдавани при определянето на финансовото предложение, въз основа на което от
участника е удостоверил наличието на предложение, което да обезпечава качественото
изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя за оферираната цена.
Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от
членовете си счита, че участникът ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“ по
несъмнен начин доказва реалността и обективността на предлаганата цена за изпълнение на
поръчката, като направеното планиране дава гаранции за качествено завършване на обекта.
В съответствие с правомощията си и на основанията по чл.70, ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП
(отм.) комисията приема писмената обосновка на „ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ
СТРОЙ“ по отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката, поради наличие на
обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение и икономичност при
изпълнение на обществената поръчка.
Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации,
комисията единодушно

Р Е Ш И:
І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от
участника ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“ предложение, досежно
оферираната цена за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 1, за обективна,
реална и обоснована, поради което на основание чл.70, ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП (отм.) офертата
на дружеството не следва да бъде отхвърлена, а обосновката по посочения показател следва да
бъде приета, за обособена позиция № 1.
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ІI. В съответствие с разпоредбите на ЗОП комисията допуска до оценка по показателя
“най-ниска цена”, следните участници по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
ГР. СМОЛЯН, Ж.К. НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. КОКИЧЕ № 5, БЛ. 36, ВХ. А:
1.
2.
3.
4.
5.

ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“;
„ТРЕЙС БУРГАС“ ЕАД;
„БАРИН АЛП“ ЕООД;
ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“;
„БИЛДКОМ БГ” ООД.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.
СМОЛЯН, КВ. НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. КОКИЧЕ № 7, БЛ. 40, ВХ. Б:
1. „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД;
2. „КОБРЕТИ 69“ ЕООД;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА № 2, БЛ. 10:
1.
2.
3.
4.

„ЮГСТРОЙ“ ООД;
„АРТСТРОЙ” ООД;
„МУЛТИТЕРМ” ООД;
„АРХ СИТИСТРОЙ” ЕООД.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.
СМОЛЯН, УЛ. ПЪРВИ МАЙ №59:
1. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
2. „АДВАНС СТРОЙ” ЕООД.
Настоящият протокол е технически съставен на 22.08.2016 г.
Председател:
инж. Васка Караджова
/положен подпис/
/………………..................../
Членове:
Симеон Велинов
/положен подпис/
/………………..................../

Йордан Щонов
/положен подпис/
/………………..................../
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