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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертaтa и оповестяване на 

нейното съдържание в процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска 

стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание , с предмет: Проектиране 

във фаза „Работен проект” за обекти: 1. „Реконструкция на вътрешната 

водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци; 2. „Реконструкция на вътрешна 

водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово”; 3. „Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, 

Община Смолян“, която обществена поръчка е открита с решение на кмета на община 

Смолян № 27 от 15.08.2016 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер  00092-2016-0014 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена 

поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1689 

 

 
Днес, 08.09.2016 г., в 11:00 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-31/08.09.2016 г на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Председател:  

арх. Мирослава Николова Шамаранова - главен архитект на Община Смолян. 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Розета Зефирова Буйкова - гл. специалист дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“в община Смолян 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 

и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.54, ал.1-6 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Получената оферта се предаде на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на офертата данни за: подател; номер, дата и час на 

получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото 

лице и от председателя на комисията. 

  

 2. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по 

предходния пункт. 

 



                                       

2

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в процедурата, 

и представената оферта всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от 

ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта 

следните констатации: 

 

4.1. Регистрирани предложения – 1 /една/ оферта: 
    

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер, дата и час 

на получаване на офертата 
 

 

1. 

„БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ООД 

ЕИК: 202844128 

гр. София 1612, район Красно село, жк Хиподрума, 

ул. Григор Начевич № 11, вх. В, партер 

 

ДЛ006867;  

02.09.2016г., 15:26ч. 

 

4.2. Подадената оферта е постъпила в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертата не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, както и представител/и на участника или негов/и упълномощен/и представител/и, 

което обстоятелство е удостоверено в Списък на участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите. 

 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложението на единствения участник. Офертата се отвори като се изпълниха следните 

действия: комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито 

заседание.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 08.09.2016 г. 

 
Комисия в състав: 

 

Председател 
и член: 

 

арх. Мирослава Шамаранова /подпис/* 

 

 

 

Членове 
инж. Васка Караджова /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

Розета Буйкова /подпис/* Любомир Равелов /подпис/* 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 27.10.2016 г.  Утвърдил: 
гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и печат, 

заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 


