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ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане и допускане на офертите, преценка за наличие на необичайно 

благоприятни оферти, изискване и разглеждане на получените обосновки и класиране на 

участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска 

стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО 

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“, чието изпълнение е разделено на 6 /шест/ обособени позиции, 

както следва: Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на публични събития 

и официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка 

на информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Ремонт 

и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г.; Обособена позиция № 2: Осигуряване на информация на мястото на 

обектите на интервенция, включващо изработване и монтаж на временни билбордове и 

постоянни обяснителни табели, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; Обособена 

позиция № 3: Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и 

рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г.; Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане на публични събития и 

официални церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка 

на информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект 

„Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; Обособена позиция 

№ 5: Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в 

гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; Обособена 

позиция № 6: Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване 

на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., което производство е открито с 

обява на кмета на община Смолян № 11 от 20.06.2017г., публикувана заедно с цялата 

документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2038 - профил на купувача, за която обява на 

Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: 

информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9065448 и информация за удължаване 

на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9065722. 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2038
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ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ: 

 

На 04.07.2017 г. от 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-30/04.07.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян 

Членове: 

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

2. Любомир Петров  Равелов - директор на Дирекция „ПНО“ в община Смолян 

3. Хамди Хилмиев Моллов - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

4. инж. Анастасия Василева Василева - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян 

5. Сузана Замфирова Хаджийска - главен експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян 

6. Румен Федев Романов - главен експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян  

7. Милена Милкова  Хаджиева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

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

9. инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

10. Василка Димитрова Гатешка - старши експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе открито заседание по отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 

 

3.1. Регистрирани предложения – 16 (шестнадесет) оферти, както следва: 
 

 
 

№ 

 

Наименование 

на 

участника 

Регистрационен 

номер, дата и час 

на получаване на 

офертата 

Обособена/и 

позиция/и /ОП/, 

за която/които се 

отнася офертата 

 

 

 
 

1. 

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД 

ЕИК: 130862812 

aдрес: гр. София 1113, район Изгрев, ул. Райко 

Алексиев, бл.95, вх.В; гр. София 1233, район Сердика, 

жк Банишора, бул. Генерал Столетов № 49 - П.К. 25; 

електронна поща: lambadjiev.standard@gmail.com; 

телефон: 02/4484100; 02 / 8 321 183; факс: 02 4 

484 101; 02 / 9 310 274 

 

 
 

ДЛ009696 

26.06.2017г. 

09:55часа 

 

 

 

ОП № № 2 

и 5 

 

 

 

mailto:lambadjiev.standard@gmail.com
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2. 

 

 

„АНОНС БГ“  ЕООД 

ЕИК: 2041144256 

aдрес:  гр. Стара Загора 6000, бул. Митрополит 

Методий Кусев № 2 

електронна поща: anons@abv.bg; 

тел: 0898 562990 

 
 

ДЛ009696 

27.06.2017г. 

11:15 часа 

 

 
 

ОП № 5 

 

 
 

3.  

„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД  

ЕИК: 833034039 

адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Отец Паисий № 

58, ет. 3, ап. 7; електронна поща: 

ab_publishing@abv.bg ; ik-ab@outlook.com ; факс: 

042 / 621 101 ; тел: 042 / 259 151; 0896 776 865 

 
 

ДЛ009696 

27.06.2017г. 

11:17 часа 

 

 
 

 

ОП № 2 

 

 

 

 

 4. 

„СМОЛЯН ДНЕС“ ЕООД 

ЕИК: 200684924 

адрес: гр. Смолян 4700, ул.Димитър Благоев № 18, вх. В, 

ет. 1, ап. 2 ; електронна поща: sm_dnes@abv.bg ; тел: 

0879 992 252 

 

ДЛ009696 

27.06.2017г. 

12:01 часа 

 

 

ОП № 1 

 
  

 5. 

„СТЕВЕСТ“ ЕООД 

ЕИК: 200676888 

адрес: гр. Смолян, ул. Мирчо Войвода №  13; 

електронна поща: stefi_tv@abv.bg ; тел: 0886 193 191 

 

ДЛ009696 

27.06.2017г. 

12:02 часа 

 
 

ОП № 1 

 
6. 

„ЕЛГРУП – 51“ ЕООД 

ЕИК: 200613642 

адрес: гр. Смолян 4700, ул.Кольо Шишманов № 13 

ДЛ009696 

27.06.2017г 

14:45 часа 

 

ОП № № 2 

и 5 

 

 

7. 

„МЕТАЛ КОМПЛЕКТ“ ЕООД 

ЕИК: 120597479 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Наталия № 2; гр. Смолян 

4700, ул. Родопи № 23; електронна поща: 

mafei@abv.bg ; тел: 0886 272 180 

 

ДЛ009696 

27.06.2017г 

15:51 часа 

 
 

ОП № № 2 

и 5 

 

 

 
8. 

„ПроГрийнАкт“ ЕООД 

ЕИК: 203009476 

адрес: гр. Хисаря 4180, ул. Васил Петрович № 21; 

електронна поща: progreenact@abv.bg 

тел.: 0897 774369 

 

ДЛ009696 

28.06.2017г 

11:33 часа 

 

 

   ОП № 1 

 

 

9. 

„ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

ЕИК: 202318594 

адрес: гр. Русе 7000, ул. Цар Калоян № 2 А; електронна 

поща: evroproekti2014@gmail.com ; факс: 082 521 525 ; 

тел: 0897 968 131 ; 082 522 525 ; 0897 843 002 

 

ДЛ009696 

28.06.2017г 

11:37 часа 

 

 

 

ОП № № 1 - 6 

 

 
 

10. 

„НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД 

ЕИК: 201941154 

адрес: гр. София 1233, район Сердика, ул. 

Опълченска № 102, вх. А, ет. 3, ап. 7 ; електронна 

поща: nedkodachev@gmail.com ; тел.: 0898 955 032 ; 

0877 955 032 

 
 

ДЛ009696 

28.06.2017г. 

11:40 ч. 

 

 
 

ОП № 2 

mailto:anons@abv.bg
mailto:ab_publishing@abv.bg
mailto:ik-ab@outlook.com
mailto:sm_dnes@abv.bg
mailto:stefi_tv@abv.bg
mailto:mafei@abv.bg
mailto:progreenact@abv.bg
mailto:evroproekti2014@gmail.com
mailto:nedkodachev@gmail.com
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11. 

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ 

БУЛСТАТ: 131180266 

адрес: гр. Девин 4800, ул. Гордьо Войвода (бивша 

детска градина) ; гр. София 1404, кв. Стрелбище, ул. 

Тулча № 46, ет.4; електронна поща: 

officeksf@gmail.com; тел.: 0887 137 033 

 
 

ДЛ009696 

28.06.2017г. 

11:42 ч. 

 
 

 

ОП № 2 

 

 

12. 

 

 

„БИЛДЕР“ ЕООД 

ЕИК: 120557374 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Проф. Асен Василев № 17 ; 

електронна поща: bilder_stroi@abv.bg ; тел.: 0887 317 

024 

 

ДЛ009696 

28.06.2017г 

13:49ч. 

 
 

ОП № № 2 

и 5 

 

 

13. 

 

 

„ГОРАН-ПИК“ ЕООД 

ЕИК: 120525580 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Първи май № 16; 

електронна поща: goranov@goran-pic.com ;  

тел: 0879 / 999 934 

 

ДЛ009696 

28.06.2017г 

16:12ч. 

 

 

ОП №  5 

 

 

 
 

14. 

„КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

ЕИК: 120068305 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Водопад № 1 ; електронна 

поща: sasar@dir.bg ; тел.: 0898 878 045 

 

ДЛ009696 

28.06.2017г 

16:37ч. 

 
 

ОП № № 1 - 6 

 
 

 

15. 

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

ЕИК: 201557566 

адрес: гр. София 1360, район Връбница, ул. Маслиново 

клонче № 2 ; гр. София 1303, ул. Средна гора № 84-86; 

електронна поща: office@dmibg.com ; факс: 02 / 4 277 

713 ; тел.: 02 / 4 234 859  

 
 

ДЛ009696 

29.06.2017г 

13:10ч. 

 

 
 

ОП № № 1 - 6 

 

 
 

16. 

„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД 
ЕИК: 175455251 

гр. София 1415, район Витоша, бул. Черни връх № 

189Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15; електронна поща: 

ndraganova@gmail.com ; факс:  02 / 9 587 069; тел.: 

02 / 9 587 069 ; 0897 400 056 

 

 

ДЛ009696 

03.07.2017г. 

 

 

ОП № № 2 

и 5 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 

 

3.3. Представените пликове са  с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите не присъстваше никой представител на участник в 

обществената поръчка. 

 

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

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха 

следващите действия: комисията обяви ценовите и техническите предложения; членовете на 

комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения. Не бяха 

направени възражения във връзка с работата на комисията. С извършването на горепосочените 

действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи 

работата си в закрито заседание.  

mailto:officeksf@gmail.com
mailto:bilder_stroi@abv.bg
mailto:goranov@goran-pic.com
mailto:sasar@dir.bg
mailto:office@dmibg.com
mailto:ndraganova@gmail.com
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ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: 

 

На 31.08.2017 г. от 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-30/04.07.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян 

Членове: 

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

2. Любомир Петров  Равелов - директор на Дирекция „ПНО“ в община Смолян 

3. Хамди Хилмиев Моллов - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

4. инж. Анастасия Василева Василева - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян 

5. Сузана Замфирова Хаджийска - главен експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян 

6. Румен Федев Романов - главен експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян  

7. Милена Милкова  Хаджиева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

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

9. инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

10.  Василка Димитрова Гатешка - старши експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе закрито заседание по разглеждане на офертите по обособени 

позиции, както следва: 

 

1. При разглеждането на документите от офертите на участниците по обособени позиции 

(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и установяване на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия) бяха извършени следните 

действия и бяха направени следните констатации: 

 

Обособена позиция № 1:  
Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и 

публикации в печатни регионални медии, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

 

1. 
„СМОЛЯН ДНЕС“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 
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 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 
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Обща цена: 1 945 лева /словом хиляда деветстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№  
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена 

в лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

 

 

 

1. 

Организиране и провеждане на 

публични събития – встъпителна 

пресконференция и заключителна 

пресконференция: 
 

- Встъпителна пресконференция; 
 

-Заключителна пресконференция. 

 

 

 

 
 

1 
 

1 

 

 

 

 
 

160 
 

165 

 

 

 

 
 

160 
 

165 

 

 

2. 

 

 

Организиране и провеждане на 

официални церемонии: 
 

- Церемония „Първа копка“; 
 

- Церемония „Откриване на обект“. 

 

 
 

2 
 

2 

 

 
 

180 
 

270 

 

 
 

360 
 

540 
 

 

3. 

Изработване и доставка 

информационни банери за 

публични събития и официални 

церемонии 

 

 

2 

 
 

90 

 
 

180 

 

4. 
ПР публикации в печатни 

регионални медии 

 

2 
 

270 
 

540 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

2. 
„СТЕВЕСТ“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 1 770 лева /словом хиляда седемстотин и седемдесет лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№  
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена 

в лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 

 

 

 

1. 

Организиране и провеждане на 

публични събития – встъпителна 

пресконференция и заключителна 

пресконференция: 
 

- Встъпителна пресконференция; 
 

-Заключителна пресконференция. 

 

 

 

 
 

1 
 

1 

 

 

 

 
 

150 
 

150 

 

 

 

 
 

150 
 

150 

 

 

2. 

 

 

Организиране и провеждане на 

официални церемонии: 
 

- Церемония „Първа копка“; 
 

- Церемония „Откриване на обект“. 

 

 
 

2 
 

2 

 

 
 

165 
 

245 

 

 
 

330 
 

490 
 

 

3. 

Изработване и доставка 

информационни банери за 

публични събития и официални 

церемонии 

 

 

2 

 
 

75 

 
 

150 

 

4. 
ПР публикации в печатни 

регионални медии 

 

2 
 

250 
 

500 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

3. 
„ПроГрийнАкт“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 
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изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 1 970 лева /словом хиляда деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
   

Единична цена Обща цена в 
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№  Вид дейност Количество в лева без ДДС лева без ДДС 

 

 

 

1. 

Организиране и провеждане на 

публични събития – встъпителна 

пресконференция и заключителна 

пресконференция: 
 

- Встъпителна пресконференция; 
 

-Заключителна пресконференция. 

 

 

 

 
 

1 
 

1 

 

 

 

 
 

170 
 

170 

 

 

 

 
 

170 
 

170 

 

 

2. 

 

 

Организиране и провеждане на 

официални церемонии: 
 

- Церемония „Първа копка“; 
 

- Церемония „Откриване на обект“. 

 

 
 

2 
 

2 

 

 
 

175 
 

270 

 

 
 

350 
 

540 
 

 

3. 

Изработване и доставка 

информационни банери за 

публични събития и официални 

церемонии 

 

 

2 

 
 

100 

 
 

200 

 

4. 
ПР публикации в печатни 

регионални медии 

 

2 
 

270 
 

540 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

4. 
„ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 
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извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

5. 
„КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

6. 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
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Обособена позиция № 2:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

 

1. 
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособена позиция 2 и по обособена позиция 5. Комисията не 

разполага с правомощия за промяна на волята на участника и за избор само на една 

обособена позиция, по която да бъде разгледана и класирана офертата на участника. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 

препятства възможността за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата 

обособена позиция. 
 

 

2. 
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
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данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 11 000 лева /словом единадесет хиляди лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№ 
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 
 

1. 
Изработване и монтаж на 

временни билбордове 

 

4 
 

2 200 
 

8 800 

 

2. 

Изработване и монтаж на 

постоянни обяснителни табели с 

 

11 

 

200 

 

2 200 
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включени стойки за монтажа 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

3. 
„ЕЛГРУП – 51“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособена  позиция № 2 и по обособена позиция № 5. Комисията не 

разполага с правомощия за промяна на волята на участника и за избор само на една 

обособена позиция, по която да бъде разгледана и класирана офертата на участника. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 

препятства възможността за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата 

обособена позиция. 
 

 

4. 
„МЕТАЛ КОМПЛЕКТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособена  позиция № 2 и по обособена позиция №5. Комисията не 
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разполага с правомощия за промяна на волята на участника и за избор само на една 

обособена позиция, по която да бъде разгледана и класирана офертата на участника. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 

препятства възможността за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата 

обособена позиция. 
 

 

5. 
„ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

6. 
„НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 
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 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 10 251 лева /словом десет хиляди двеста петдесет и един лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№  
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена в 

лева без ДДС 

 Обща цена в 

лева без ДДС 
 

1. 
Изработване и монтаж на 

временни билбордове 

 

4 
 

1 999 
 

7 996 
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2. 

Изработване и монтаж на 

постоянни обяснителни табели с 

включени стойки за монтажа 

 

11 

 

205 

 

2 255 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

7. 
ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 
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чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 16 520 лева /словом шестнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/ без 

ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№ 
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 
 

1. 
Изработване и монтаж на 

временни билбордове 

 

4 
 

3 250 
 

13 000 

 

2. 

Изработване и монтаж на 

постоянни обяснителни табели с 

включени стойки за монтажа 

 

11 

 

320 

 

3 520 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 
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изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

8. 
„БИЛДЕР“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособена позиция № 2 и по обособена позиция № 5. Комисията не 

разполага с правомощия за промяна на волята на участника и за избор само на една 

обособена позиция, по която да бъде разгледана и класирана офертата на участника. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 

препятства възможността за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата 

обособена позиция. 
 

 

9. 
„КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

10. 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 
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С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

11. 
„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособена позиция № 2 и по обособена позиция № 5. Комисията не 

разполага с правомощия за промяна на волята на участника и за избор само на една 

обособена позиция, по която да бъде разгледана и класирана офертата на участника. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се 

препятства възможността за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата 

обособена позиция. 

   

Обособена позиция № 3:  
Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и рехабилитация на 

улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска 

среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

 

1. 
                                 „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

2. 
„КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

3. 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 

  

Обособена позиция № 4:  
Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и 

публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

 

1. 
„ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

2. 
„КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 
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обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

3. 
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 

   

  Обособена позиция № 5:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

 

1. 

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 
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бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособени позиции № 2 и № 5. Комисията не разполага с правомощия 

за промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която 

да бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

2. 
„АНОНС БГ“  ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 
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Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 9 800 лева /словом девет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№  
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 
 

1. 
Изработване и монтаж на 

временни билбордове 

 

4 
 

2 200 
 

8 800 

 

2. 
Изработване и монтаж на 

постоянни обяснителни табели 

 

5 
 

200 
 

1 000 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

3. 
„ЕЛГРУП – 51“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 
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позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособени позиции № 2 и № 5. Комисията не разполага с правомощия 

за промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която 

да бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

4. 
„МЕТАЛ КОМПЛЕТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по  обособени позиции № 2 и № 5. Комисията не разполага с правомощия 

за промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която 

да бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

5. 
„ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 
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условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

6. 
„БИЛДЕР“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособени позиции № 2 и № 5. Комисията не разполага с правомощия 

за промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която 

да бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

7. 
„ГОРАН – ПИК“ ЕООД 

1. Изискуеми документи: 

С офертата си участникът е представил следните документи: 

 Опис на представените документи. 

 Образец на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2. 

 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 

Образец № 9. 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.  

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

29 

 

съгласно Образец № 5. 

 Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6. 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Посочените документи обхващат всички изискуеми от възложителя документи 

съгласно т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и 

същите са редовни. 

Поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

2. Изисквания към личното състояние на участника: 

С приложените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец 

№ 3, участникът е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че по отношение на изискванията към 

личното състояние на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

3. Основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство: 

С приложената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9, участникът е удостоверил липсата на други основания за 

изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че 

за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване 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. 

4. Ценова оферта по същество: 

Обща цена: 12 345.60лева /словом дванадесет хиляди триста четиристотин и пет лева и 

шестдесет стотинки/ без ДДС. 

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на база 

на следните оферирани цени за осъществяване на услугите по видове дейности: 
 

№  
 

Вид дейност 
 

Количество 
Единична цена в 

лева без ДДС 

Обща цена в 

лева без ДДС 
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1. 
Изработване и монтаж на 

временни билбордове 

 

4 
 

2 636.40 
 

10 545.60 

 

2. 
Изработване и монтаж на 

постоянни обяснителни табели 

 

5 
 

360 
 

1 800 

5. Съответствие с изискванията на възложителя: 

Офертата на участника, включително в частта на техническото предложение и ценовото 

предложение със съответните приложения, е валидна и съобразена с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. Ценовото предложение на 

участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс по видове 

дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

6. Необходимост от искане на разяснения: 

При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
 

 

8. 
                                       „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

9. 
                              „ДИ ЕМ АЙДИВЕЛОПМЪНТ“ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 
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бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

10. 
„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по две обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по обособена позиция № 2 и № 5. Комисията не разполага с правомощия 

за промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която 

да бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 

 

Обособена позиция № 6: 
Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

 

1. 
„ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 



                                                         
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

32 

 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

2. 
„КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

3. 
       „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

Съответствие с изискванията на възложителя: 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 и чл.195 от ЗОП изрично е предвидена 

възможност, когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, 

възложителят да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко 

или за всички обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в 

обявата за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, че оферти могат да 

бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки поставеното от възложителя 

условие участникът е представил оферта, с която недвусмислено е обективирал волята 

си за участие по всички обособени позиции. Комисията не разполага с правомощия за 

промяна на волята на участника и за избор само на една обособена позиция, по която да 

бъде разгледана и класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 
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обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, 

ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 

 

 2. След като по всички обособени позиции беше извършена проверка за съответствието 

на предложенията на участниците с изискванията към личното състояние и установяване на 

съответствието им с предварително обявените условия на поръчката преди да извърши 

класиране комисията пристъпи към проверка по всяка обособена позиция относно наличието на 

необичайно благоприятни оферти, при което направи следните констатации: 
 

По Обособена позиция № 2: Осигуряване на информация на мястото на обектите на 

интервенция, включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, 

пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., е налице оферта на участник - 

„НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД, която съдържа предложение, свързано с цена („Ценово 

предложение“), което е единствен критерии за класиране и е с повече от 20 % /словом 

двадесет на сто/ по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на 

останалите участници по обособената позиция. 

 

 3. Въз основа на подадените оферти, направените констатации и подробно 

изложените мотиви комисията единодушно реши: 

 

 3.1. На основание чл.58, ал.1 и чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията допуска до класиране по 

обособени позиции следните участници: 
 

Обособена позиция № 1:  
Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и 

публикации в печатни регионални медии, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „СМОЛЯН ДНЕС“ ЕООД 

2. „СТЕВЕСТ“ ЕООД 

3. „ПроГрийнАкт“ ЕООД 

 

 Обособена позиция № 2:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД 
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2. ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ 

    

  Обособена позиция № 5:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „АНОНС БГ“  ЕООД 

2. „ГОРАН – ПИК“ ЕООД 

 

3.2. На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията чрез своя председател изисква подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката 

от следния участник по обособена позиция: 
 

 Обособена позиция № 2:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД 

 

3.3. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване по 

обособени позиции следните участници: 
 

Обособена позиция № 1:  
Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и 

публикации в печатни регионални медии, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

2. „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

 

 Обособена позиция № 2:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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1. „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД 

2. „ЕЛГРУП – 51“ ЕООД 

3. „МЕТАЛ КОМПЛЕКТ“ ЕООД 

4. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

5. „БИЛДЕР“ ЕООД 

6. „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

7. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

8. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД 

   

Обособена позиция № 3:  
Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Ремонт и рехабилитация на 

улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска 

среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

2. „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

  

Обособена позиция № 4:  
Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, ведно със 

съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на информационни банери и 

публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

2. „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

   

  Обособена позиция № 5:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД 
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2. „ЕЛГРУП – 51“ ЕООД 

3. „МЕТАЛ КОМПЛЕТ“ ЕООД 

4. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

5. „БИЛДЕР“ ЕООД 

6. „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

7. „ДИ ЕМ АЙДИВЕЛОПМЪНТ“ЕООД 

8. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД 

 

Обособена позиция № 6: 
Изготвяне на печатни информационни материали по проект „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД 

2. „КОСАР КОНСУЛТ“ ООД 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД 

 

3.4. На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП комисията предлага на възложителя 

прекратяване на производството в частта на следните обособени позиции: 
 

Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни информационни материали по проект 

„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. 
  

Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане на публични събития и официални 

церемонии, ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на 

информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект „Обновяване на 

енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

Обособена позиция № 6: Изготвяне на печатни информационни материали по проект 

„Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
 

3.5. Комисията възлага на своя председател да направи предложение до възложителя за 

изпращане на писмо до участниците, които не са предложени за отстраняване от 

производството, за удължаване на срока на валидност на представените оферти и за издаване на 

заповед за удължаване на срока за работа на комисията. 
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ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ: 

 

На 22.11.2017 г. от 16:00 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 Заповеди № № ОП-30/04.07.2017г. и ОП-58/14.11.2017г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян 

Членове: 

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

2. Любомир Петров  Равелов - директор на Дирекция „ПНО“ в община Смолян 

3. Хамди Хилмиев Моллов - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

4. инж. Анастасия Василева Василева - младши експерт в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян 

5. Сузана Замфирова Хаджийска - главен експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян 

6. Румен Федев Романов - главен експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян  

7. Милена Милкова  Хаджиева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

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

9. инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

10.  Василка Димитрова Гатешка - старши експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе закрито заседание по разглеждане на офертите по обособени 

позиции и класиране, както следва: 

 

1. След като беше установено, че офертата на участника „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ 

ЕООД съдържа предложение, свързано с цена („Ценово предложение“), което е единствен 

критерии за класиране и е с повече от 20 % /словом двадесет на сто/ по-благоприятно от 

средната стойност на ценовите предложения на останалите участници по Обособена позиция № 

2: Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по проект 

„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г., на основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията изиска от участника с писмо с изх. № 

ДЛ009696 от 14.11.2017г. да представи в 5-дневен срок от уведомяването подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 10 251 лева /словом десет хиляди двеста петдесет и един лева/ без ДДС. Искането за 

обосновка е изпратено чрез куриерска фирма „Еконт експрес“ на 14.11.2017г. на адреса на 

управление на участника, като уведомлението е получено от страна на участника на 

15.11.2017г. в 10:10 ч., удостоверено с обратна разписка по пратка № 233985191 по описана на 

куриерската фирма. В случая относима е разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, която гласи, че 

когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 % /словом двадесет на сто/ по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 

срок от получаване на искането. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се 

подчертае, че представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до изтичане на 
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определения от законодателя 5-дневен преклузивен срок. Следователно при наличието на 

получено на 15.11.2017г. искане за представяне на обосновка срокът за получаването й е до 

20.11.2017г.. До посочения краен срок обосновката е следвало да бъде представена, т.е. 

физически /материално/ е следвало да бъде дадена на възложителя, за да се обезпечи 

правилното прилагане на регламентираното в горепосочената разпоредба задължение на 

участника и да се гарантира спазването на принципа на равнопоставеност. В този смисъл е 

необходимо да се подчертае, че когато обосновката е изпратена по пощата от значение е датата 

на получаването й при възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община Смолян не е 

получена обосновка от участника за предложената от него необичайно благоприятна оферта до 

крайния срок за получаването й – 20.11.2017г..  

В контекста на фактически установеното съобразно разписаното в нормата на чл.72, ал.1 

от ЗОП, която посочва, че обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането, 

комисията счита, че участникът „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД не е представил обосновка в 

защита на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, като на 21.11.2017г. 

възможността за това вече е преклудирана.  

 

 2. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на възложителя и 

съответствието с предварително обявените условия, комисията пристъпи по обособени позиции 

към класиране въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „най-

ниска цена”. 

 

 3. Въз основа на подадените оферти, направените констатации и подробно изложените 

мотиви комисията единодушно реши: 

 

3.1. На основание чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП комисията 

предлага за отстраняване следния участник по обособена позиция: 
 

 Обособена позиция № 2:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, включващо 

изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни обяснителни табели, по 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

1. „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД 

 

3.2. На основание чл.58, ал.1 във връзка с чл.97, ал.4, изр.1 от ППЗОП комисията класира 

участниците по обособени позиции, както следва:  
 

Обособена позиция № 1: 
Организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, 

ведно със съпътстващите ги дейности – изработване и доставка на 

информационни банери и публикации в печатни регионални медии, по проект 

„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и 

детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

Предложена 

цена за 

изпълнение 

на 

поръчката в 

лева без ДДС 
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I място „СТЕВЕСТ“ ЕООД 1 770 

II място „СМОЛЯН ДНЕС“ ЕООД 1 945 

III място „ПроГрийнАкт“ ЕООД 1 970 

 

 Обособена позиция № 2:  
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, 

включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, 

тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на 

градска среда на гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г. 

 

Предложена 

цена за 

изпълнение 

на 

поръчката в 

лева без ДДС 

I място „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД 11 000 

II място ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ 16 520 

    

Обособена позиция № 5: 
Осигуряване на информация на мястото на обектите на интервенция, 

включващо изработване и монтаж на временни билбордове и постоянни 

обяснителни табели, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

Предложена 

цена за 

изпълнение 

на 

поръчката в 

лева без ДДС 

I място „АНОНС БГ“  ЕООД 9 800 

II място „ГОРАН – ПИК“ ЕООД 12 345.60 

 

и предлага на възложителя за изпълнители по обособени позиции класираните на първо място 

участници, като договорите за изпълнение да се сключат при съществените условия, 

обективирани от класираните участници в предложенията им, описани в настоящия протокол. 

 

Комисията приключи работа на 22.11.2017г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 23.11.2017 г. в 08:30 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: инж. М. Цекова /подпис/* 

Членове инж. Васка Караджова /подпис/* Любомир Равелов /подпис/* 

Хамди Моллов /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

Сузана Хаджийска /подпис/* Румен Романов /подпис/* 

Милена Хаджиева /подпис/* Розета Буйкова /подпис/* 

инж. Цвятко Каменов /подпис/* Василка Гатешка /подпис/* 
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положени подпис и печат 

 

Дата: 23.11.2017г. Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проекти № № „BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – 

Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 

Забележка: Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание 

чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД). 

 


