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ПРОТОКОЛ № 6 
 

за разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя, оценка на офертите и класиране на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ 

РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“ чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени 

позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ 

ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, 

КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 

616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с 

решение на възложителя № 12 от 07.08.2019 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2019-0008 и публикувано заедно с одобрените с 

него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746   

        
На 13.05.2020 г., в 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 заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и  № ОП-3/21.04.2020г.  на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател: 

Златко Славчев Карамучев– ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян, 

Членове: 

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

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

Надежда Евгениева Фотева-Милева- мл. експерт в дирекция МППОД  в община Смолян, 

Недка  Величкова Кисьова –ст. експерт в дирекция „ФСДБ и ЧР и ФК” в община Смолян, 

 

 Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл.72, ал.1, чл.103, ал.3 и ал.5 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ и чл. 58, ал.1 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 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746


             
 

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. 

 

2 
 

 

1. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 

ценови оферти, при което направи следните констатации относно валидността и 

съответствието на представените оферти с предварително обявените условия на поръчката: 

 

1.1. Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

1.1.1. ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка на 

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

представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и 

същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към 

предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на изискванията 

за максимална прогнозна стойност за изпълнение на строителството за обособената позиция. 

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.1.2. КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА"" 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка на 

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

представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и 

същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към 

предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на изискванията 

за максимална прогнозна стойност за изпълнение на строителството за обособената позиция. 

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

                                                                                                                                                                  

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

възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. 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 до 1.11.2019 г.. 
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Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.1.3. "Д И К" ООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка на 

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

представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и 

същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към 

предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на изискванията 

за максимална прогнозна стойност за изпълнение на строителството за обособената позиция. 

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 

1.2. Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

1.2.1. "ИСА 2000" ЕООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка на 

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

представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и 

същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към 

предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на изискванията 

за максимална прогнозна стойност за изпълнение на строителството за обособената позиция. 

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  
Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
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1.2.2. "ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно т.12.6 от Раздел V - Указания за подготовка на 

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

представляващи Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и 

същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към 

предварително обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, 

изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на изискванията 

за максимална прогнозна стойност за изпълнение на строителството за обособената позиция. 

Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

2. След като по обособени позиции беше извършена проверка за съответствието на 

ценовите предложения на участниците с предварително обявените условия на поръчката 

преди да извърши оценка на допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение на 

поръчката  (О1)  и класиране комисията пристъпи към проверка относно наличието на 

необичайно благоприятни оферти, при което направи следните констатации: 

 

 

2.1. Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

По обособената позиция от трима допуснати участници не е налице необичайно 

благоприятна оферта, която съдържа предложение, свързано с цена (Цена за изпълнение на 

поръчката), което подлежи на оценяване и да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по обособената позиция по 

същия показател - Цена за изпълнение на поръчката  (О1). 
 

 

2.2. Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

По обособената позиция са налице само двама допуснати участници, което определя липсата 

на необичайно благоприятна оферта. 

 

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия 

протокол мотиви комисията единодушно 
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Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 
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Р Е Ш И : 
 

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска следните  участници по обособени 

позиции до оценка по показател  Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране: 

 

 

 

1. 

Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“ 

1.1. ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

1.2. КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА"" 

1.3. "Д И К" ООД 

 

 

 

2. 

Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА 

ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

2.1. "ИСА 2000" ЕООД 

2.2. "ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 

 

След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

комисията пристъпи по обособени позиции към оценка на допуснатите оферти по показателя 

Цена за изпълнение на поръчката  (О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите. 

 

1. Резултатите от прилагане на формулата за оценка на допуснатите оферти на 

участниците по обособени позиции по показателя Цена за изпълнение на поръчката  (О1) са 

закрепени таблично както следва: 

 

Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

Оценка по показателя 

Цена за изпълнение на 

поръчката  (О1) 



             
 

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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ДДС 

ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - 

КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

364 237,67 лева 60 точки 

КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО 

ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ 

"КОРОНА"" 

379 076,30 лева 57,65 точки 

"Д И К" ООД 391 960,33 лева 55,76 точки 

Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Цена за изпълнение на 

поръчката  (О1) 

"ИСА 2000" ЕООД 1 376 085,73 лева 60 точки 

"ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 1 381 016,65 лева 59,79 точки 

Мотиви: 
Посочените оценки по обособени позиции са получени в резултат на прилагане на 

формулата за оценка по посочения показател и ценови предложения на оценяваните 

участници по обособени позиции, описани в настоящия и предходен протокол  от 

работата на комисията - Протокол №5/24.04.2020г.. 

 

2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на Обща комплексна оценка (КО) 

на допуснатите оферти на участниците по обособени позиции са закрепени таблично, както 

следва: 

 

Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР 

В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

 

 

Обща комплексна 

оценка (КО).  
 

КО = О1 + О2 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 

Срок за изпълнение на 

поръчката (О2) 

 
 

ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - 

КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

60 

точки 

18 

точки 

78 

точки 

КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО 57,65  30  87,65  



             
 

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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ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ 

"КОРОНА"" 

точки точки точки 

 

"Д И К" ООД 

55,76  

точки 

40  

точки 

95,76  

точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. 

СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

 

 

Обща комплексна 

оценка (КО).  
 

КО = О1 + О2 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 

Срок за изпълнение на 

поръчката (О2) 

 
 

"ИСА 2000" ЕООД 
60 

точки 

40 

точки 

100 

точки 

"ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 59,79  

точки 

20,86   

точки 

80,65 

точки 

Мотиви: 
Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за комплексна оценка и 

получени оценки от допуснатите участници по показателите за оценка, описани в настоящия и 

предходен протокол от работата на комисията – Протокол 4 от 21.04.2020г.. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

Р Е Ш И : 
 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира по обособени позиции участниците в 

процедурата, както следва:  

 

Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "Д И К" ООД 
95,76  

 точки 

Второ място КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО ИНВАЛИДНА 
87,65  



             
 

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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КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА"" точки 

Трето място ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-

СТРОЙ" 

78 

точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ИСА 2000" ЕООД 
100 

 точки 

Второ място "ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 
80,65  

точки 

 

II. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с класираните на 

първо място участници при съществените обективирани условия съгласно подадените 

оферти, описани в протоколите от работата на комисията. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 13.05.2020 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Златко Карамучев (положен подпис) 

 

 

Членове 

                                                    (положен подпис) 

инж.  Анастасия Василева  
                                       (положен подпис) 

Милена Пенчева 
                                                    (положен подпис) 

Надежда Фотева-Милева 

                                       (положен подпис) 

Недка Кисьова 

 

 
                                                                                                     (положени подпис и печат) 

Дата: 13.05.2020 г.   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. 

 

 

 


