
ОБЩИНА СМОЛЯН 
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 
Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 
 
 

за разглеждането и констатиране на наличието и редовността на офертите, подадени от 
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава 
V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, която обществена 
поръчка е открита с решение № 12 от 01.07.2015г. на кмета на община Смолян, вписано 
заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-
0010. 

 
Днес, 06.10.2015 г., в 11:00 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 № 1691/11.08.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
 
 
Председател:  
инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян. 
Членове: 
Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 
Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
  
 
 Комисията направи следните 

 
 
 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
 
 

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 3 /три/. 
2. Участници, представили допълнително документи – 3 /три/, както следва: 
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• „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД 
• „ПРОТИКО ИЛ” ООД 
• „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

  
3. Допълнително представените документи са постъпили в определения срок от 5 /пет/ 

работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 
4. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността на представените от участниците документи в плик № 1 - „Документи за подбор” 
и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към 
проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 
 
 1. От участника „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  
 
 2. От участника „КОНТАЧ” ООД са представени всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от 
обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на 
офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата 
на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  
 
 3. От участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 
НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 И БЛ. А-2. 
 

 
 1. От участника „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно 
т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III 
„Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 
същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка 
и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка.  
 
 2. От участника „ПРОТИКО ИЛ” ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.   
 
 3. От участника „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно 
т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III 
„Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 
същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка 
и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка.  
 
 4. От участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  
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 5. От участника „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА 
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД са представени всички изискуеми от възложителя документи за 
подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на офертата“ от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на участника 
отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел 
ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания 
към участниците от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.  
 
 6. От участника „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД са представени всички изискуеми 
от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 

 
 

 1. От участника „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  
 
 2. От участника „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка.  
 
 3. От участника „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
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раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание за 
подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 

 
Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
I. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” следните участници: 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 
НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 
 

 
 1. „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД  
 2. „КОНТАЧ” ООД 
 3. „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 И БЛ. А-2. 

 

 
 1. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 2. „ПРОТИКО ИЛ” ООД  
 3. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 
 4. „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ” ООД  
 5. „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД 
 6. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 

 

 
 1. „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕООД 
 2. „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД 
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 3. „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД 
 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 06.10.2015 г. 
 
 

Председател: 
инж. Васка Караджова  

 
/………………..................../ 

Членове: 
Виктор Монев 

 
/………………..................../ 

Розета Буйкова  
 

/………………..................../ 
Диана Калайджиева  

 
/………………..................../ 

Милена Пенчева 
 

/………………..................../ 
 


