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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 / 15.06.2015 година 
 

           На основание чл. 92a, ал.6 от ЗОП и резултати отразени в Протокол за постигнати договорености 
от 15.06.2015 г. и доклад на комисия назначена със Заповед № 1145/15.06.2015 г. на Кмета на Община 
Смолян по процедура за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 
VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН, по 
сключен договор с предмет: „ Инженеринг на обекти на спортната инфраструктура в централна 
градска част на град Смолян, както следва: Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в 
централната градска част, гр. Смолян, с обекти: Доизграждане на стадион „Смолян“ и 
Инженеринг за реконструкция и рехабилитация на подобекти: спортна зала, закрит плувен 
басейн и открита многофункционална спортна площадка” . 
 

  

І. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

За изпълнител на обществената поръчка, с предмет: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН, по 
сключен договор с предмет: „ Инженеринг на обекти на спортната инфраструктура в централна 
градска част на град Смолян, както следва: Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в 
централната градска част, гр. Смолян, с обекти: Доизграждане на стадион „Смолян“ и 
Инженеринг за реконструкция и рехабилитация на подобекти: спортна зала, закрит плувен 
басейн и открита многофункционална спортна площадка” , въз основа на Протокол за постигнати 
договорености от 15.06.2015 г. и доклад на комисия назначена с моя Заповед № 1145/15.06.2015 г. 
единственият поканен участник: 

 
- ДЗЗД „СПОРТ ЗА СМОЛЯН”. 
 
МОТИВИ: Участникът в договарянето „ДЗЗД „СПОРТ ЗА СМОЛЯН” е представил всички 

изискуеми от възложителя документи съгласно поканата за участие и същите са редовни и надлежно 
изготвени, като участникът отговаря и на изискванията на възложителя за допустимост съгласно 
поканата за участие. Видно от представените документи, участникът отговаря на административните и 
технически изисквания за допустимост, удостоверил е надлежно своята правосубектност, наличен 
ресурс за изпълнение на настоящата обществена поръчка, които обстоятелства са подробно описани и 
мотивирани в протокол от 15.06.2015 г. и доклад от 15.06.2015 г. на комисията, назначена с моя заповед 
№  1145/15.06.2015 г. 

При констатираното съответствие на офертата с изискванията на възложителя за подбор от 
назначената с моя заповед №  1145/15.06.2015 г. комисия са проведени преговори и са договорени 
условията за изпълнението на поръчката, които обстоятелства са подробно описани и мотивирани в 
протокол от 15.06.2015 г. и доклад от 15.06.2015 г. на комисията, назначена с моя заповед №  
1145/15.06.2015 г. 
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  Договорените технически и финансови /ценови/ параметри при изпълнението на поръчката 
съответстват на изискванията на ЗОП и на тези, определени от възложителя в поканата за участие, и 
дават гаранции за икономически изгодно и качествено изпълнение. 

С оглед на гореизложеното считам, че са налице предвидените в закона и поканата за участие 
предпоставки за определяне на участника „ДЗЗД „СПОРТ ЗА СМОЛЯН”  за изпълнител  в процедура 
за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без 
обявление, с предмет: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН, по сключен договор с предмет: 
„Инженеринг на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град 
Смолян, както следва: Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в централната градска 
част, гр. Смолян, с обекти: Доизграждане на стадион „Смолян“ и Инженеринг за реконструкция 
и рехабилитация на подобекти: спортна зала, закрит плувен басейн и открита 
многофункционална спортна площадка”, като договора да бъде сключен при следните съществени 
условия:  

• Срок за изпълнение на поръчката, в размер на: 269 /словом двеста шестдесет и девет/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 
линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

• Гаранционните срокове на изпълненото строителство са съгласно определените в чл.20, ал.4 от 
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., 
ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 

• Ценово предложение за изпълнение на поръчката в размер на: 1 548 953.14 лева /словом един 
милион петстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три лева и четиринадесет 
стотинки/ без ДДС. 

• Участникът се задължава при условие че бъде избран за изпълнител на настоящата обществена 
поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по 
договора в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без ДДС. 
 
 
На основание чл. 92а, ал. 6, пр. 2 от ЗОП, в 3-дневен срок, в един и същи ден, да се изпрати 

решението и доклада по ал. 5 до всички участници и да се публикува в профила на купувача при 
спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-
дневен срок от съобщаването му. 
 
 
 
 
 
 
                      положен подпис и печат 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ……………………… 
Кмет на Община Смолян 
 

 


