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ПРОТОКОЛ № 2 

от разглеждането на обосновката относно оферирана цена за изпълнение, представена от участник в 

избор на изпълнител на поръчка за за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична 

покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и 

монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 

водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско 

териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 

12.11.2014г.“,публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1265 – профил на купувача и на Портала за 

обществените поръчки под уникален код ID 9045296 

Днес 12.09.2015 г., в 13.30 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 

административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 

изпълнение на Заповед 1873/07.09.2015г.. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 

състав: 

 Председател: 

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Членове: 

1. Милена Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян. 

2. Ружка Илчева - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с т. 9-11 от раздел V – Разглеждане,  оценка и класиране 

на офертите от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата – Приложение № 3 

към публичната покана 

І.1.1 След като беше установено, че офертата на участника- „ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ“АД, гр. София съдържа предложение за цена за изпълнение на 

обособената позиция, което предложение при определения критерий за оценка на офертите – 

„икономически най-изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложените цени в останалите оферти, комисията с Писмо изх. № ДЛ007505/ 

09.09.2015 г. изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването подробна 

писмена обосновка за начина на нейното образуване.  

Получаването на уведомлението от страна на участника е удостоверено с автоматично 

генерирано по факс съобщение от 09.09.2015 г. Преди изтичане на срока в деловодството на 

Община Смолян, с вх. № ДЛ007505-001/12.09.2015 г. се установи, че е заведена обосновка на 

предложената цена за изпълнение. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 

участника обосновка: 
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Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 26014,00 лв. без ДДС  със следните обстоятелства: 

1. Наличие на изключително благоприятни условия за Пътинвест-инженеринг”АД 

Упражняването на консултантски услуги /упражняване на строителен надзор/ представляват 

строго специфична дейност, чието качество е в тясна зависимост от техническия капацитет и 

възможностите на специалистите, с които разполага всеки един от участниците в 

обществената поръчка. В тази връзка е важно да се отбележи, че „Пътинвест-

инженеринг”АД от момента на своето вписване в търговския регистър при Софийски 

градски съд, а именно 1991 г., има за единствен предмет на дейност извършване на 

консултантски услуги, така че всички финансови, човешки и др. ресурси на дружеството са 

съсредоточени именно в осъществяването на тази дейност. Фирмата разполага с 414 

лицензирани експерти – дългогодишни висококвалифицирани специалисти – факт, който се 

доказва с приложени към офертата доказателствени материали, а именно – списък на 

правоспособните физически лица, неразделна част от удостоверението, по силата на което 

дружеството упражнява дейността си. Членовете на екипа ще бъдат на разположение за 

изпълнение само и единствено на задълженията си по горецитираната обществена поръчка, 

като няма да им бъдат възлагани други задачи. Освен това видно от същия списък 

„Пътинвест-инженеринг”АД разполага с голям брой технически правоспособни 

специалисти, които при нужда могат да бъдат привлечени за решаване на необичайни и 

сложни технически задачи, възникващи на обекта. 

Ø Структурата на дружеството е създадена така, че да обслужва дейността и в рамките 

на цялата страна. Поддържат се 23 постоянни офиса на територията на Република 

България, един от които е регионален офис в гр. Смолян в близост до обекта на 

поръчката, като разстоянието от офиса до центъра на с. Могилица е 30 км. 

Ø При осъществяване на дейността си, членовете на екипа са обезпечени с всички 

необходими ресурси за  изпълнение на задълженията им, в това число офиси, офис 

оборудване и т.н. Богатият опит на дружеството в областта на консултантските 

услуги, изпълнявани на обекти от сроден характер с предмета на настоящата поръчка, 

дава основание за обективна преценка на параметрите, заложени в нея и 

възможностите за бързото и качествено изпълнение. Нещо повече - „Пътинвест-

инженеринг”АД е изпълнявало и изпълнява консултантски услуги на обекти на 

територията на община Смолян както следва: 

- Реконструкция и модернизация на съществуващо регионално депо за твърди битови 

отпадъци – гр. Смолян/2009г-2012г. и 2013г. –сега/ - възложител Община Смолян. 

- Програма PHARE – „Подпомагане развитието на потенциала на регионалния 

туризъм чрез обновяване на съответната инфраструктура, компонент 2”Строеж  

и рехабилитация на ВиК инфраструктура”, ЛОТ 3.2. Инженерна инфраструктура 

„Райковски ливади – водопровод и канализация”, Община Смолян;/07.2008-01.2010г./ - 

възложител МРРБ. 

- Строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на спортната 

инфраструктура в централната градска част на гр. Смолян за обекти: 

„Доизграждане на стадион „Смолян”- ремонт на обслужваща сграда и спортни 

площадки”; „Реконструкция и рехабилитация на спортна зала”; „Реконструкция и 

рехабилитация на плувен басейн”; „Реконструкция и рехабилитация на открита 

многофункционална площадка” /до сега/  - възложител Община Смолян 

Предвидено е част от екипа от специалисти, ангажирани в момента на въпросните обекти, 

които са в период на завършване, да изпълняват консултантки услуги и по настоящата 
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обществена поръчка, което води до изключително благоприятни условия за дружеството, 

чийто експерти са запознати в детайли със спецификата на регионалните особености. 

„Пътинвест-инженеринг”АД разполага с 43 броя собствени автомобили, както и с всички 

необходими единици оборудване и нематериални активи за изпълнение на дейността: 

- Тотални станции с всички необходими помощни оборудвания; 

- Теодолити; 

- Автоматични нивелири; 

- Компютри; 

- Принтери; 

- Лицензирани софтуерни продукти; 

- Дигитални фотоапарати; 

- И други помощни средства и техника, необходима за работа в офиса и на обекта.  

При калкулирането на разходи за изпълнение на поръчката е предвиден 1 бр. автомобил. 

Геодезическото оборудване  - тотални станции, автоматични нивелири, лати, дигитални 

фотоапарати са собственост на „Пътинвест-инженеринг”АД. 

Експертите предвидени в екипа по изпълнение на поръчката са специалисти, основно 

живеещи в района на общ. Смолян с изключение на Инженерът по материали, за който е 

предвидена квартира в близост до обекта. 

Всичко това води до изключително благоприятни условия за дружеството, както и до 

икономичност при изпълнение на поръчката, тъй като не се налага закупуване на нови 

автомобили, оборудване, компютри с лицензиран софтуер и т.н. 

В подкрепа на гореизложеното са представени: - договор за наем на офис помещение, 

референтно писмо от община Смолян, референция от МРРБ за извършване на консултантска 

услуга. 

Ø Екипът за изпълнение на поръчката включва специалисти с висока професионална 

квалификация и изключително богат опит при упражняване на супервизия и 

строителен надзор на подобни обекти и е съобразен със специфичните изисквания на 

възложителя. Съгласно представения в офертата Списък на екипа – образец 8 за 

изпълнението на поръчката са предложени 5 експерти. 

Благоприятно условие за „Пътинвест-инженеринг”АД е и богатият опит на 

предложения екип от експерти по съответните длъжности при изграждането и 

реконструкция на обекти от региона, както следва: 

-  Реконструкция и модернизация на съществуващо регионално депо за твърди битови 

отпадъци – гр. Смолян– Георги Василев, Мария Палагачева, Николай Ружинов. 

- Програма PHARE – „Подпомагане развитието на потенциала на регионалния 

туризъм чрез обновяване на съответната инфраструктура, компонент 2”Строеж  

и рехабилитация на ВиК инфраструктура”, ЛОТ 3.2. Инженерна инфраструктура 

„Райковски ливади – водопровод и канализация” – Георги Василев, Мария 

Палагачева. 

- Строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на спортната 

инфраструктура в централната градска част на гр. Смолян за обекти: 

„Доизграждане на стадион „Смолян”- ремонт на обслужваща сграда и спортни 

площадки”; „Реконструкция и рехабилитация на спортна зала”; „Реконструкция и 

рехабилитация на плувен басейн”; „Реконструкция и рехабилитация на открита 

многофункционална площадка” –Николай Ружинов. 

Опитът и длъжностите, които са заемали горецитираните експерти на обекти от  сроден 

характер, могат да бъдат видяни в Списък на екипа – образец 8. 
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Екипът от експерти, който ще бъде използван при изпълнение на поръчката са 

специалисти на трудови и граждански договори и ще бъде на разположение за целия срок 

за изпълнението на договора. 

Високата професионална квалификация и богатият опит на предложените експерти 

позволяват рационално и ефективно разпределение на ангажираността им, което само по 

себе си води до икономично изпълнение на обществената поръчка. 

2. Икономичност при изпълнение на поръчката, се обуславя от: 

- Част от предложения екип в момента упражнява консултантски услуги на обекти в 

региона. Членовете на екипа са запознати със специфичните условия за строителство 

в региона, както и наличните регионални ресурси. 

- Наличие на собствени: офис оборудване, собствени автомобили, предложен екип от 

местни експерти. 

- Рационално разпределената ангажираност на отделните експерти от екипа. 

Съгласно данните публикувани в профил на купувача срокът за изпълнение на СМР е 99 

календарни дни т.е. 3,3 месеца. 

Схемата на заетост на екипа, представена в техническото предложение, показва оптимално 

разпределение на задълженията на всеки експерт. 

Предвидените дейности формират ангажираност на екипа в размер на 12,2 човекомесеца. 

В приложената калкулация към настоящата обосновка е предвидена ангажираност за 

оптимално разпределение на задълженията, което включва: 

- І. ФРЗ – 19 477 лв. 

Във ФРЗ е включено: основна заплата с клас, ДОО и здравни осигуровки, както и заетост 

в човекомесеци. 

- ІІ. Материални разходи и разходи за организация, управление и транспорт – 4 118 лв., 

Материалните разходи включват: 

- Разходи за месечни плащания на режийни разноски; 

- Ежемесечни разходи за телефонни разговори; 

- Разходи за канцеларски материали; 

- Наем квартира; 

- Разходи за ежедневен транспорт на експертите от офиса до местата на изпълнение на 

СМР; 

- ІІІ. Разходи центр. офис в т.ч. застраховки, обслужване банкови гаранции и др. – 1180 

лв., 

- ІV. Печалба – 1239 лв. 

Всичко това е представено в калкулация на предвидените разходи за изпълнението на услуга 

с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и 

монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 

водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско 

териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“, в частта по 

Обособена позиция № 1 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. 

Така предложената времева ангажираност на екипа, наличието на собствен транспорт, офис 

оборудване и геодезически инструменти значително намаляват материалните и транспортни 

разходи. 

Параметрите, калкулирани в цената обуславят икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка. 
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В заключение се подчертава, че предлаганата цена е оптимално съобразена както със 

спецификата на дейността на дружеството, така и с пазарните условия в страната. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Калкулация на предвидените разходи за упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. 

Могилица. 

- Копие от договор за наем на регионален офис – гр. Смолян. 

- Копия от референтни документи за успешно изпълнени поръчки в региона. 

Така представена тази информация не отговаря на критериите, на които следва да отговори 

подробната писмена обосновка, разписани от възложителя в т. 9 от раздел V – Разглеждане,  

оценка и класиране на офертите от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата – Приложение № 3 към публичната покана. За да бъде приета обосновката от 

комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, свързани с - оригинално 

решение за изпълнение на обществената поръчка,  предложеното техническо решение, 

наличието на изключително благоприятни условия за участника,  икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна помощ. В случая задължение 

на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под 

посочените в т.9 обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като 

твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията 

факти, посочени в т. 9 от раздел V – Разглеждане,  оценка и класиране на офертите от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата – Приложение № 3 към 

публичната покана, като съображенията за това са следните: 

В настоящето изложение участникът е посочил обстоятелства, за които твърди, че 

представляват: 1. изключително благоприятни условия и 2. икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка. Двете групи обстоятелства се повтарят и се свеждат основно до 

наличие на квалифициран персонал, доказан със списък на правоспособните физически лица, 

неразделна част от удостоверението, по силата на което дружеството упражнява дейността 

си; опит в изпълнението на сходни обекти; наличие на собствени автомобили и оборудване и 

наличие на офис под наем в гр. Смолян. В по-голямата си част тези обстоятелства 

представляват изисквания към техническите възможности, поставени от възложителя и на 

които следва да отговарят всички участници в процедурата както следва:  

Съгласно т.2. „Минимални изисквания към техническите възможности на 

участниците” на Раздел II - Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение 3 към публичната покана, възложителят е поставил следните  изисквания: 2.1. 

Участникът трябва има опит при изпълнението на услуги, сходни с предмета на 

настоящата обществена поръчка; 2.2 Участникът трябва да разполага с екип, включващ 

минимум 2 /двама/ правоспособни експерти, чрез които да осъществи дейностите по 

строителен надзор, както следва: - 2.2.1. ВиК инженер и 2.2.2. Геодезист, които експерти 

следва да отговарят на определени изисквания за образование и стаж по съответната 

специалност, а съгласно т.3 от същият раздел е поставено изискване за представяне на 

Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от 

ЗОП, а именно - копие на валиден лиценз за упражняване на строителен надзор или 

копие на валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, 

ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 

03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор, с приложен към него списък на правоспособните 

физически лица, чрез които се упражнява дейността.  
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С оглед гореизложеното посоченото обстоятелство за наличие на сходен опит, доказан със 

съответните референции не представлява изключително благоприятно условие или 

икономичност при изпълнението, то от една страна е условие на което отговарят всички 

допуснати участници, които надлежно са го доказали със съответните документи за да 

стигнат до етап разглеждане на ценова оферта, а от друга страна изпълнението на един 

договор не генерира икономии за изпълнението на следващ. Всеки договор си е 

самостоятелен обект, за изпълнението на който се ангажират съответните материални и 

човешки ресурси и цената се калкулира съобразно покриване на предвидените разходи  и 

съответната печалба, но не се предвижда перо, което да покрива разходи по изпълнението на 

бъдещи договори.  

На следващо място наличието на квалифициран персонал също е условие за допустимост, 

поставено от възложителя, който като минимално изискуем брой е посочил двама 

правоспособни експерти -  ВиК инженер и геодезист. В техническото си предложение и в 

настоящата писмена обосновка, участникът сочи, че при изпълнението ще бъдат ангажирани 

5 експерти, а при необходимост дружеството ще привлече допълнителни експерти за 

решаване на необичайни и сложни технически задачи, възникващи на обекта.  

Всеки допуснат участник е удостоверил, че покрива минималните изисквания на 

възложителя, а в техническите си предложения са описали съответните задачи и 

отговорности  на  екипа – ключови и допълнителни експерти. Привличането на 

допълнителни експерти не е обстоятелство, което да важи само за участника и да го поставя 

в някакво по-благоприятно положение или да води до икономичност. Напротив 

привличането на по-голям брой човешки ресурс, води до увеличаване на разходите за това 

перо. В настоящата обосновка участникът сочи, че фирмата разполага с 414 лицензирани 

експерти – дългогодишни висококвалифицирани специалисти, като при необходимост 

дружеството ще привлече допълнителни експерти за решаване на необичайни и сложни 

технически задачи, възникващи на обекта, видно обаче от приложената калкулация като 

фонд работна заплата са предвидени разходи единствено за петте експерта, като не става 

ясно от къде ще се покрият разходите за допълнително привлечените специалисти. 

На следващо място участникът сочи, че е предвидено част от екипа от специалисти, 

ангажирани в момента на посочени други три обекта на територията на община Смолян, 

които са в период на завършване, да изпълняват консултантки услуги и по настоящата 

обществена поръчка, което води до изключително благоприятни условия за дружеството, 

чийто експерти са запознати в детайли със спецификата на регионалните особености. Това 

твърдение противоречи на предходното твърдение на участника в т.1, където сочи, че 

членовете на екипа ще бъдат на разположение за изпълнение само и единствено на 

задълженията си по настоящата обществена поръчка, като няма да им бъдат възлагани други 

задачи. Независимо от това обаче дали даден експерт ще работи само по настоящия договор 

или паралелно ще изпълнява и други задачи, то липсват документи от които да е видно, че 

заплащането на възнаграждението по настоящия договор ще се намали за сметка на 

възнаграждения по други договори /което не е и логично/, а и посочените други обекти са в 

други населени места, с различен предмет и специфика на изпълнението, с оглед на което не 

може да се приеме, че ще доведе и до икономии например на транспортните  разходи. 

Що се отнася до техническата обезпеченост, следва да отбележим, че тя съпътства 

изпълнението на договора и е присъща за фирмите изпълняващи този вид дейност, всеки 

един участник, който бъде избран за изпълнител ще следва да осигури на екипа си 

необходимите инструменти, компютри, офис, превоз и т.н. В настоящето изложение, 

участникът само сочи, че техническата обезпеченост представлява изключително 

благоприятно условие и икономичност при изпълнение на поръчката, за комисията обаче е 

важно да проследи  по какъв начин и в числово изражение се отразява тя на крайната цена. 

Не са представени документи и не е обяснено как и с колко собствените технически ресурси 

намаляват крайната цена за изпълнение. Наличието само на твърдения и невъзможността да 

се проследи числовото отражение на тези твърдения прави същите недоказани и 
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необосновани. В допълнение на изложеното комисията счита, че наличието на декларирана 

от участника техническа и ресурсна обезпеченост е нормално и присъщо условие за 

изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор, като участникът не е 

показал връзката им с предложената цена за изпълнение на поръчката. 

От друга страна участникът е идентифицирал ценообразуващите показатели формиращи, 

цената за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, като: -1. Фонд работна 

заплата, в която е включено: основна заплата с клас, ДОО и здравни осигуровки, както и 

заетост в човекомесеци; 2. Материални разходи и разходи за организация, управление и 

транспорт. Материалните разходи включват: - Разходи за месечни плащания на режийни 

разноски; Ежемесечни разходи за телефонни разговори; Разходи за канцеларски материали; 

Наем на  квартира; Разходи за ежедневен транспорт на експертите от офиса до местата на 

изпълнение на СМР; 3. Разходи централен офис в т.ч. застраховки, обслужване банкови 

гаранции и др. и 4. печалба. 

В приложената към обосновката калкулация на предвидените разходи,  участникът най-общо 

е посочил, че заложената от него часова ставка за ВиК инженер, геодезист, инженер по 

материали, инженер част „Пътна“ е 11,72 лв., а за ръководител екип и координатор БЗ е 13,19 

лв., но не е ясно на каква конкретна база е определена тази часова ставка, като наред с това 

са налице следните непълноти: Участникът не е представил никакви конкретни 

доказателства, от които да е видно гарантиране, че възнаграждението на ангажираните от 

него за изпълнението на поръчката квалифицирани експерти ще бъде посочената от него, а 

не по-висока стойност /към обосновката не са представени договори или съответни 

декларации за ангажираност, от които да е видно, че за изпълнението на поръчката от 

участника е обезпечено използването на работна ръка при заложените часови ставки от 11,72 

лв. и 13,19 лева/. Участникът не е представил никакви конкретни доказателства, анализи, 

съображения или предвиждания, които да определят числово формирането на стойността на 

труда на експертите съобразно даденостите и спецификите за изпълнение на поръчката, а 

единствено е посочена определена ставка, което с оглед продължителността на ангажимента 

и местоположението на обекта при липсата на други допълнителни доказателства се 

характеризира като необоснована и необезпечена.  

На следващо място в представената калкулация не са предвидени никакви командировъчни 

разходи, налице е ред  в калкулацията наречена „Командировъчни“, но  в графите, в които е 

следвало да се попълнят предвидените суми не е посочена никаква сума за нито един от 

предвидените експерти. Към обосновката не са приложени копия на трудови или граждански 

договори или други документи, от които да е видно, че командировъчните разходи не се 

дължат или са компенсирани по някакъв друг начин. Предвид обстоятелството, че в цената 

не е калкулиран този ценообразуващ показател и с оглед продължителността на ангажимента 

и местоположението на обекта при липсата на други допълнителни доказателства, тя отново 

се характеризира като необоснована и необезпечена. 

Представените в калкулацията видове разходи сами по себе си не доказват икономичност 

при формиране на по-благоприятна цена и не посочват обективни обстоятелства, свързани с 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка, а единствено представляват 

аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от самия участник, без да са 

еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните решения за формиране на предложената 

от участника цена по обособената позиция, не е посочено как е достигнато до приетите цени 

и дали те са достатъчни за обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката. 
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Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“АД не доказва 

реалността и обективността на предложената изключително занижена цена за изпълнение на 

поръчката. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И: 

 І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“АД, гр. София предложение за цена за 

изпълнение на обособената поиция за необективно, нереално и необосновано, поради което 

на основание т.10 от раздел V – Разглеждане,  оценка и класиране на офертите от Изисквания 

към участниците и указания за подготовка на офертата – Приложение № 3 към публичната 

покана, предлага посочения участник за отстраняване. 

Протоколът е изготвен на 12.09.2015 г. 

 

Председател:  / инж. Васка Караджова /  

      /положен подпис/ 

 

Членове: 1.    / Милена Хаджиева /  2. / Ружка Илчева /                                                 

    /положен подпис/      /положен подпис/ 

 

 

 Протоколът на комисията е предаден на инж. МАРИАНА ЦЕКОВА, Заместник-кмет 

в Община Смолян, оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г. на Кмета на Община 

Смолян  на 16.09.2015 г. в 10,30 часа. 

 

УТВЪРДИЛ:  /положен подпис и печат/  

инж. МАРИАНА ЦЕКОВА  

Заместник-кмет в Община Смолян 

Оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г. 

на Кмета на Община Смолян   

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 

управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № 

В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


