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ПРОТОКОЛ 
 
за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане 
на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 
чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) с предмет „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за 
следните обекти: 
1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан 
Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян; 
2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 
„Смолян“/ , гр.Смолян 
3. „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян ” 
4. „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр.Смолян“ 
5. „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“ 
6. „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“ 
7. „Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. 
Смолян; 
8. „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян /зад 
общината/“; 
9. „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен 
театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян”; 
10. „Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата в град 
Смолян“, открито с покана на кмета на Община Смолян изх. № ДЛ009696 от 
01.12.2017г., публикувана заедно с приложенията на сайта на възложителя на интернет 
адрес:  http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2181  - профил на купувача, 
 

Днес, 06.12.2017 г. от 09:00 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-61/06.12.2017г. на кмета на Община Смолян се събра комисия 
в следния състав: 
 

Председател:  
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян и 
координатор СМР 1 по проекта. 
Членове: 
инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
координатор СМР 2 по проекта. 
Сузана Замфирова Хаджийска – гл. експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян и 
счетоводител по проекта. 
Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян и юрист по 
проекта. 
Хамди Хилмиев Моллов – мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян и технически 
координатор по проекта. 
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, 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 – 1 /една/ оферта от участника до който е изпратена 
покана изх. № ДЛ009696 от 01.12.2017г., както следва: 

 
 
№ 

Наименование на участника Регистрационен 
номер на 

предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване на 
предложението 

1. " ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 
1" ДЗЗД 

ГР.СОФИЯ, Р-Н ОБОРИЩЕ, УЛ. 
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №42, 

ЕТ.3, АП.6 

ДЛ009696 05.12.2017 г. 13:10 ч. 

 
3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок. 
3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост. 
4. При отварянето на офертата не присъстваше представител на участника. 
5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложението на участника. Изпълниха се следващите действия: Комисията обяви ценовото 
и техническото предложение на участника;  

6. Комисията разгледа представените документи и установи следното съдържание на 
офертата: 

6.1. Опис на представените документи изготвен съгласно Образец № 1. 
6.2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, 

изготвена съгласно Образец № 2, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ 
ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД 
С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. 

6.3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена 
съгласно Образец № 3, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ 
ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД 
С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. 

6.4. Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно 
Образец № 9 представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" 
ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД. 

6.5. Копие от договор за създаване на обединението, от който да е видна следната 
информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 
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а) права и задължения на участниците в обединението; 
б) разпределение на отговорността между членовете на обединението; 
в) дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
г) уговаряне на солидарна отговорност на всички членове на обединението за 

изпълнението на договора за обществената поръчка, в това число за качественото му 
изпълнение и за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове съгласно 
договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено 
обединението. 

6.6. Техническо предложение, съдържащо: 
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4. 
б) Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ 
ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД 
С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД . 

в) Декларации за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6 
представени от представляващите - "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, 
"БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД  и "С ЕНД С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. 

г) 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, представени от представляващите на - "ИНФРА БИ СИ 
ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД, "ЦЕИС" ЕООД и "С ЕНД 
С ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. 

6.7. Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.  
Оферта по същество: 

Цена за цялостно изпълнение на поръчката:  25819,13 (двадесет и пет хиляди 
осемстотин и деветнадесет лева и тринадесет ст.) лв. без включен ДДС, която стойност е 
формирана на база на следните цени за осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството по строителни обекти, както следва: 
№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Обща цена в 
лева без 
ДДС 

 

1. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 

„Реконструкция на ул.  Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. 
Смолян“  

 

3 067,99 

 

2. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“  

 

7 346,61 
 

3. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 

„Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“  

 

2 674,75 
 

4. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“  

 

2 489,12 

 
5. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-

р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян“  

 
2 572,96  

 
6. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община 

 
 2 298,46  
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Смолян до хотел „Смолян“/ , гр. Смолян“  
 

7. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. 

Смолян /зад общината/“  

 
1 130,81  

 
8. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян“  

 
1 823,64 

 
9. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до 

ул. Добруджа, гр. Смолян“  

 
1 704,88 

 
10. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над 

автогарата в гр. Смолян“  

 
709,91  

 
7. Комисията извърши проверка на съдържанието на документите съдържащи се в 

офертата при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 
констатации: 

7.1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно 
т. 10. - „Съдържание на офертата“  от поканата и същите са редовни. 

7.2. 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. 

7.3. По отношение на критериите за подбор и 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. 

7.4. Офертата на участника в частта на техническото предложение и ценовото 
предложение с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, 
така и на тези, определени от възложителя, като мотивите за това са, както следва: 
Съдържащите се финансови и технически параметри с числови изражения в частта на 
техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях са съобразени с 
изискванията на възложителя. Ценовото предложение на участника е съобразено с 
определения от възложителя финансов ресурс.  Ценовото му предложение в процедурата е 
валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 
възложителя. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадената оферта и направените констатации, комисията 

единодушно  

Р Е Ш И : 
 І. Класира, поканения участник "ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД в 
производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на 
Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Осъществяване на авторски надзор по време на 
строителството за следните обекти: 
1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ 
до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян; 
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2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 
„Смолян“/ , гр.Смолян 
3. „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян ” 
4. „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр.Смолян“ 
5. „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“ 
6. „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“ 
7. „Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. 
Смолян; 
8. „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян /зад общината/“; 
9. „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър 
„Николай Хайтов“/, гр. Смолян”; 
10. „Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата в град Смолян. 

Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 
поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до 
определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 
горепосочения  предмет, участника  " ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ - 1" ДЗЗД, като 
предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 
условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

� Цена за цялостно изпълнение на поръчката:  25819,13 (двадесет и пет хиляди 
осемстотин и деветнадесет лева и тринадесет ст.) лв. без включен ДДС, която 
стойност е формирана на база на следните цени за осъществяване на авторски надзор 
по време на строителството по строителни обекти, както следва: 

№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Обща цена в 
лева без 
ДДС 

 

1. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 

„Реконструкция на ул.  Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. 
Смолян“  

 

3 067,99 

 

2. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“  

 

7 346,61 
 

3. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 

„Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“  

 

2 674,75 
 

4. 
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“  

 

2 489,12 

 
5. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-

р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян“  

 
2 572,96  

 
6. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община 

Смолян до хотел „Смолян“/ , гр. Смолян“  

 
 2 298,46  

 
7. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. 

Смолян /зад общината/“  

 
1 130,81  

 
8. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян“  

 
1 823,64 



                                                        
 Проект „№ 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“, 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.“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. 

 

6 

 
9. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до 

ул. Добруджа, гр. Смолян“  

 
1 704,88 

 
10. 

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над 

автогарата в гр. Смолян“  

 
709,91  

� Срок за изпълнение на поръчката - от датата на подписването на договора за изпълнение 
до въвеждането на всеки строителен обект, включен в предмета на настоящата поръчка в 
експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията му. 

� Срок за посещение на всеки строителен обект, включен в предмета на настоящата 
поръчка от проектанта/ите в срок от 24 часа при повикване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или строителния надзор, по повод упражняване на 
задълженията като авторски надзор. 
Комисията приключи работа 06.12.2017 г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на същата дата. 
 

Комисия в състав: 
 

                                                                                                     положен подпис 
Председател: инж. Васка Георгиева Караджова 

Членове: 
 

положен подпис 
инж. Анастасия Василева Василева 

 
положен подпис 

Сузана Замфирова Хаджийска 
 

положен подпис 
Любомир Петров Равелов 

 
положен подпис 

Хамди Хилмиев Моллов 
 
 

 
положен подпис и печат 

Дата: 07.12.2017  Утвърдил: ………….................…….. 
гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
 

 
* Налице са положени подпис 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) 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „№ 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.“, който се осъществява 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. 

 


