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ПРОТОКОЛ № 1 
 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и 

оповестяване на тяхното съдържание в процедура по възлагане на обществена поръчка за 

„ДОСТАВКА“ по реда на Част II от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: 

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 

/две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на 

обзавеждане и оборудване за нови социални жилища в град Смолян“; Обособена 

позиция № 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, която 

обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 3 от 28.02.2019г. вписано 

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

по обществени поръчки под уникален индентификационен номер 00092-2019-0004 и 

публикувано заедно с одобрените с него обявление за общетвена поръчка и 

документацията на интернет сайта на възложителя - 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565 

 

 

Днес, 12.04.2019г. 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- 9 от 12.04.2019 г. на кмета на община Смолян се 

събра комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Членове: 

Милена Пенчева - гл. експерт в Дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Кисьова - ст. експерт в дирекция „ФСДБ и ЧР и ФД“ в община Смолян  

Надежда Фотева- Милева - мл.експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян 

Станка Делирадева– старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  
 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 
1
. 

                                                 
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 

г., в сила от 1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва 

по реда, действащ към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 
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 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се 

състави протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; 

регистрационен номер, дата и час на получаване; обособена позиция, за която е подадена 

офертата, причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

  

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола 

по предходния пункт. 

  

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

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 
 

4.1. Регистрирани предложения –   6 (шест) оферти, както следва: 
 

 

 
 

 

№ 

 

 
 

 

Наименование на участника 

 

 

Рег. номер, 

дата и час 

на 

получаване 

на офертата 

 

Обособена 

позиция 

/ОП/,  

за която е 

подадена 

офертата 

 
 

 

 

 

 

1. 

 

 

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 

(ЕИК: 204172914) 

Адреси: с. Панчарево, п.к. 1137, в.з. Косанин дол, ул. „Попов 

извор“ 27; 

област София (столица), община Столична 

с. Бистрица 1444 

ул. Попов извор № 27 

ел. поща: lbexpert@abv.bg 

тел./факс: 02/4818729; 0877 22 18 23  
 

 

 

ДЛ004747; 

11.04.2019г.; 

10:35 часа 

 

 

 

 

ОП № 2 

 

                                                                                                                                                                

поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила към момента на 

откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
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2. 

 

 

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 

(ЕИК: 201741844) 

Адреси: гр. София кв. Бояна, п.к. 1616,  ул. „Матей 

Преображенски“ 6, ет.1, ап. 2; 

гр. Габрово, 5300, ул. Столетов № 127, ет. 1, ап. 1 

тел. 0882 43 92 75; 0889067777 

ел. поща: office@smartbusiness.bg   
 

 

ДЛ004747; 

11.04.2019г.; 

10:37 часа 

 

 

 

ОП № № 1 

и 2 

 

 

 

 

3. 
 

 

 

Кооперация "ПАНДА"  

(ЕИК: 000885099) 

Адрес: гр. София, п.к. 1784, район р-н Младост, бул. 

„Цариградско шосе“ 139 

тел.: 02 97 66 896; факс: 0297 66 879 

ел. поща: zop@office1.bg 
 
 

 

 

ДЛ004747; 

11.04.2019г.; 

10:46 часа 

 

 

 

 

ОП № № 1 

и 2 

 

 

 

 

4. 

 

 

"СЕСКО" ЕООД  

(ЕИК: 175351886) 

Адреси: гр. София, бул. Проф. д-р Петър Дертлиев 42, ет.2, 

офис 71 

гр. София 1324, район р-н Люлин 

ж.к. Люлин 7, бл. 716, вх. Б, ет. 1, ап. 35 

Тел: 0898271234; 02 9276376 ;  

Ел. поща: sesko_07@abv.bg  
 

 

 

ДЛ004747; 

11.04.2019г.; 

11:37 часа 

 

 

 

 

ОП № 2 

 

 
 

 

5. 

   
 

"ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

(ЕИК: 203394328) 

Адрес: гр. София, район р-н Красно село, 

ж.к. Борово, ул. Родопски извор 40, вх. В, ет.3, ап.32, п.к. 

1680 

тел./факс: 02 401 1000; 0895 41 48 85 

ел. поща: bsi.group@abv.bg 
 

 

 

ДЛ004747; 

11.04.2019г.; 

11:40 часа 

 

 

 

ОП № № 1 

и 2 

 

 

 

6. 

 

"КЕМИ ДИЗАЙН" ООД  

(ЕИК: 120608655) 

Адрес: гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 10, вх. Б, ет. 5, 

ап. 33; 

тел. 0898 65 09 41; ел. поща: kemi_dizain@abv.bg 

 

ДЛ004747; 

11.04.2019г.; 

11:55 часа 

 

 

 

ОП № 1 

 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

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

 

mailto:office@smartbusiness.bg
mailto:zop@office1.bg
mailto:sesko_07@abv.bg
mailto:bsi.group@abv.bg
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5. На публичното заседание по отваряне на офертите не присъстваше никой от 

участниците в процедурата или негови упълномощени представители, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 

 

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

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия:  

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 

оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; най-

малко трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД: Комисията отвори запечатаната 

непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като в офертата се 

установи наличие на Техническо предложение за Обособена позиция 1, Техническо 

предложение за Обособена позиция 2, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция 1 и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позция 2; най-малко трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Кооперация "ПАНДА": Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 

оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като в офертата се установи наличие на 

Техническо предложение за Обособена позиция 1, Техническо предложение за Обособена 

позиция 2, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена 

позиция 1 и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена 

позция 2; най-малко трима от членовете на комисията подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

"СЕСКО" ЕООД: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 

нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; най-малко 

трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

"ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД: Комисията отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като в офертата се установи 

наличие на Техническо предложение за Обособена позиция 1, Техническо предложение за 

Обособена позиция 2, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

Обособена позиция 1 и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

Обособена позция 2; най-малко трима от членовете на комисията подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

            "КЕМИ ДИЗАЙН" ООД: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, 

оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; най-
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малко трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

  

 7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата 

си в закрито заседание.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 12.04.2019 г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател: 

 

  инж. Васка Караджова  /подпис/*  

 

 

Членове 

Милена Пенчева /подпис/* Недка Кисьова /подпис/* 

Надежда Фотева- Милева /подпис/* Станка Делирадева /подпис/* 

 

Този документ е създаден в рамките на Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град 

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.“,  и № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, които се 

осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 

 
 

 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП  
 


