
             
 

Проект №  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”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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ПРОТОКОЛ № 5 
 

за разглеждане на обосновка на предложена цени за изпълнение в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание, с предмет:„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ 

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието 

изпълнение е разделено на 4 /четири/ обособени позиции:  -  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 

540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 2 от 28.02.2019 г., вписано заедно с 

обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0003 и публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566      

 

Днес, 19.09.2019 г., в 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-6/29.03.2019г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

Милена Иванова Пенчева – гл. експерт в дирекция  СИиОС  в община Смолян 

Членове: 

Милена Милкова Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян 

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

Стефка Желева Росенова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Величкова Кисьова – ст. експерт в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 72, ал.3, 

чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 
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 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566
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1. На своето предходно заседание комисията констатира наличието на необичайно 

благоприятна оферта спрямо участници в настоящата обществена поръчка, предвид което изиска 

представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за 

изпълнение на поръчката от участника „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД по обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“. 

2. Комисията направи следните констатации по отношение на офертата на участника 

„ДЖИ ЕНД АЙ„ООД, подадена в частта на Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  

–   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“: 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  

–   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, че офертата на участника „ДЖИ ЕНД 

АЙ„ООД, съдържа предложение, свързано с (“Цена за изпълнение на поръчката”), което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по обособената позиция по същия показател за оценка 

Ценово предложение (П2), правилно с писмо с Изх. № ДЛ008470 от 04.09.2019 г. от участника е 

изискано 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 12 480,00 лева 

(словом дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева)  без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по електронна поща на участника: gandi2011@mail.bg, 

която е посочена в представения с офертата Единен европейски документ за обществени поръчка 

(ЕЕДОП). Искането е изпратено също и чрез куриер на адреси: - гр. София - 1335, район Люлин, 

ж.к. Люлин 10, бл. 153, ет. 7, ап 32, посочен като седалище и адрес на управление, както и на  

посочения от участника адрес за кореспонденция: - гр. София - 1680, кв. Борово, 

ул.“Подуево“№10А, ап.9, ет.3, където пратките са приети и получени от представител на 

участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратни разписки с име и дата на 

получаване – 10.09.2019 г.   

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 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 определения от законодателя 5-дневен 

преклузивен срок. Следователно при наличието на получено на 10.09.2019г. искане за 

представяне на обосновка срокът за получаването й е до 16.09.2019г. До посочения краен срок 

                                                                                                                                                                         

към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 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. 

mailto:gandi2011@mail.bg
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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 чрез куриер 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 – 16.09.2019г. 

 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 "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД не е представил в срок обосновка в 

защита на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, по нито един от указаните с 

искането по чл.72, ал.1 от ЗОП начини във връзка с получаване на обосновката. 

  Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
Предлага за отстраняване по обособена позиция №2 „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   

ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“,  участника  - "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД. 

Основание: чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 19.09.2019 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Пенчева (положен подпис) 

 

 

Членове 

Милена Хаджиева (положен подпис) 
 

инж.  Анастасия Василева 
(положен подпис) 

Стефка Росенова (положен подпис) Недка Кисьова (положен подпис) 

 

 

 
                                                                                                                              (положени подпис и печат) 

Дата: 20.09.2019г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

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

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


