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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

за разглеждането на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор 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 28.02.2019 г. 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, 11.11.2019 г., в 13:30 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-9 от 12.04.2019г. и ОП-30/11.10.2019г. на 

възложителя 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, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.12 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 
1
. 

                                                 
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 

2019 г., в сила от 1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът за 

възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. Следователно при позоваването на разпоредби 

от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 
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1. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 

документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, предвид което изиска допълнително представяне на 

документи от следните участници по обособени позиции:  
 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 

1. "КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 
 

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“ 

1. "ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 

2. "СЕСКО" ЕООД 
 

2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП 

в деловодството на община Смолян постъпиха допълнитeлни документи от следните 

участници в процедурата, както следва: 
 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер и 

дата на получване на 

допълнитлено 

представените документи 

1. 
 

                   "СЕСКО" ЕООД 
 

ДЛ004747-001 

от 18.10.2019г. 

2. "КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 
ДЛ004747-002 

от 22.10.2019г. 

3. "ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 
ДЛ004747-003 

от 23.10.2019г. 

 

 Комисията констатира, че в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили 

допълнитeлни документи и от Кооперация "ПАНДА" -  Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписани и приложени на 

подходящи оптични носители към пакета документи за участие в процедурата, във 

формат, който не позволява редактиране на тяхното съдържание/ и Декларация за 

удължаване на срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4. Комисията 

потвърждава направената констатация по отношение на офертата на участника 

Кооперация "ПАНДА", а именно: С подадената оферта участникът е обективирал воля 

за участие по всички обособени позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 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 

                                                                                                                                                             

обществените 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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възможност в обявлението за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в 

Раздел II, т. 1.6., 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 1 и по 

обособена позиция 2. 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. Освен това съгласно разпоредбата на чл.101, ал.7 от 

ЗОП до изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли заявлението или офертата си. В настоящия случай в срока по 

чл.101, ал.7 от ЗОП участникът не е предприел действия, с които да оттегли офертата си 

от една от двете обособени позиции, с което да приведе офертата си в съответствие с 

точно обявените от възложителя условия. 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. Въз основа на 

изложеното комисията потвърждава вече направената констатация и взетото решение по 

отношение на офертата на участника Кооперация "ПАНДА", описани в предходния 

протокол от работата на комисията. 

 

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори 

постъпилите писма от участниците и пристъпи към разглеждане на допълнително 

постъпилите документи за установяване на съответствието на участниците по обособени 

позиции с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което 

установи следното: 
 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

 

 

 

1

 3.1. 

 

"КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от 

участника, а именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

/в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, подписан от двамата управители на 

дружеството, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е удостоверил: 
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 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване 

по в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и т.8 

от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в 

процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона  за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3.1 от Раздел III „Изисквания 

към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: удостоверил е, че през 

последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а 

именно доставка/и на минимум 600 /шестстотин/ единици обзавеждане 

(мебелировка) и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) 

обзавеждане и/или оборудване - в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за извършените през референтния период основни 

доставки с посочване на сумите, датите и получателите, както следва: 1. 

Доставка за МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ гр. Смолян на 6 единици 

мебелировка, изпълнена на 19.03.2018г.; 2. Доставка за “ЗММ-Пилан“ 

ООД, гр. Смолян на 13 единици мебелировка, изпълнена на 22.01.2018г.;  

3. Доставка за “ОАЗИС ТУР“ АД, гр. Бургас на 36 единици мебелировка, 

изпълнена на 31.03.2017г.; 4. Доставка за “ОАЗИС ТУР“ АД, гр. Бургас на 

5 единици мебелировка, изпълнена на 18.01.2017г.; 5. Доставка за “ОАЗИС 
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ТУР“ АД, гр. Бургас на 15 единици мебелировка, изпълнена на 

31.10.2017г.;  6. Доставка за Детска градина “Славейче“, гр. Смолян на 80 

единици мебелировка, изпълнена на 22.12.2017г.; 7. Доставка за 

„ВАЛВЕН“ ЕООД, гр. Смолян на 45 единици мебелировка, изпълнена на 

05.05.2017г.; 8. Доставка за „ВАЛВЕН“ ЕООД, гр. Смолян на 101 единици 

мебелировка, изпълнена на 06.01.2017г.; 9. Доставка за „КОСТАЛ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Смолян на 95 единици мебелировка, изпълнена на 

03.01.2017г.; 10. Доставка за „КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Смолян на 

200 единици мебелировка, изпълнена на 16.12.2017г.; 11. Доставка за 

„КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Смолян на 462 единици мебелировка, 

изпълнена на 01.03.2017г.; 12. Доставка за ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян на 

200 единици мебелировка, изпълнена на 10.11.2016г.. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

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“ 
 

 

 

 

1

3. 2. 

 

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 
 

 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от 

участника, а именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

/в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, подписан от управителя на дружеството, ведно 

с приложени заверени копия от фактури, договор и технически спецификаци, стокова 

разписка за извършени доставки, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение. 

 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, от ЗОП; 
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 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване 

по в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и т.8 

от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в 

процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и по чл.69 от Закона  за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел III „Изисквания 

към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: удостоверил е, че през 

последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а 

именно доставка/и на минимум 200 /двеста/ единици обзавеждане 

(мебелировка) и/ или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) 

обзавеждане и/ или оборудване - в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за извършените през референтния период основни 

доставки с посочване на сумите, датите и получателите, както следва: 1. 

Доставка за НАП - централно управление на 231 единици мебелировка, 

изпълнена на 10.07.2018г.; 2. Доставка за Център за социална 

рехабилитация и интерграция – Горна Малина на 73 единици мебелировка 

и оборудване, изпълнена на 30.09.2019г.; 3. Доставка за 5 ОУ „Иван Вазов“ 

гр. София на 269 единици мебелировка, изпълнена на 29.11.2018г.. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 
 

 

 

 

1

 

                                                
"СЕСКО" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 
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 3.3. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от 

участника, а именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

/на хартиен носител, както и в електронен вид, цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във 

формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/, подписан от 

управителя на дружеството, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за 

създаване на обединение. 

 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване 

по в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.7 и т.8 

от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в 

процедурата и на 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  и по чл.69 от Закона  за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3.2. от Раздел III „Изисквания 

към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: удостоверил е, че през 

последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а 

именно доставка/и на минимум 200 /двеста/ единици обзавеждане 
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(мебелировка) и/ или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) 

обзавеждане и/ или оборудване - в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за извършените през референтния период основни 

доставки с посочване на сумите, датите и получателите, както следва: 1. 

Доставка за 8 ОУ „Арсени Костенцев“ на 217 единици мебелировка, 

изпълнена на 29.08.2018г.; 2. Доставка за СУ „Иван Вазов“ гр. Нова Загора 

на 260 единици мебелировка, изпълнена на 27.01.2019г.; 3. Доставка за ОУ 

„Митрополит Авксентии Велешки – гр. Самоков“ на 500 единици 

мебелировка, изпълнена на 09.09.2018г.; 4. Доставка за СУ „Пейо Яворов“ 

гр. Варна на 222 единици мебелировка, изпълнена на 16.12.2018г.;  5. 

Доставка за 79 СУ „Индира Ганди“ гр. София на 480 единици мебелировка, 

изпълнена на 21.01.2019г.;  6. Доставка за 74 СУ „Гоце Делчев“ гр. София 

на 222 единици мебелировка, изпълнена на 15.09.2019г.. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, комисията единодушно реши да допусне участника до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 4. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 5. С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в 

процедурата за избор на изпълнител приключи. 

  

 Въз основа на направените констатации в настоящи и предходни протоколи 

от работа на комисята и извършени справки в публични регистри, в това число в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието 

– http://www.brra.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I.  На основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническото 

предложение в подадените оферти следните участници по обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 

1. "КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 

 

http://www.brra.bg/
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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“ 

1. "ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 

2. "СЕСКО" ЕООД 

 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 11.11.2019 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. 


