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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и оповестяване 

на тяхното съдържание 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 

СТРОИТЕЛСТВО В ГРАД СМОЛЯН, СВЪРЗАНО С РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА УЛИЦИ И НАДЛЕЗИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И 

ОБНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1. Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици 

на територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от 

о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412; 

Обособена позиция 2. Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт 

на надлези и изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на 

територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан 

Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, 

надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. Дичо Петров /до 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка /стълбище/ от ул. 

Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над автогарата; Обособена позиция 3. 

Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина „Буратино“, 

град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, 

град Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон; Обособена позиция 4. 

Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и спортни 

площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на територията 

на град Смолян, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 8 от 

13.06.2017 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 

00092-2017-0006 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена 

поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030   

 

 

Днес, 12.07.2017 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 № ОП-32/12.07.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030
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Председател и член на комисията: 

инж. Мариана Цекова  – заместник-кмет на община Смолян. 

Членове на комисията: 

1. инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС в община Смолян. 

2. Златко Карамучев – юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян. 

3. Хамди Моллов – младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян. 

4. инж. Анастасия Василева – младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян. 

5. Сузана Хаджийска – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян. 

6. Румен Романов – главен експерт в дирекция ИРТМПП в община Смолян. 

7. Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян. 

8. Розета Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян. 

9. инж. Цвятко Каменов – главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян. 

10. Василка Гатешка – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.54, ал.1-6 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; номер, дата и час на 

получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 
  

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

предходния пункт. 
 

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 
 

4.1. Регистрирани предложения – 24 /двадесет и четири/ оферти, както следва: 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

офертата 

 

Дата и час на 

получаване на 

офертата 

Обособена 

позиция /ОП/, за 

която е подадена 

офертата 

 

 

1. 

„КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД 

адрес: гр. София 1000, район 

Възраждане, ул. Странджа № 88-90, 

ет. 5, ап. 12; електронна поща: 

ke09@abv.bg  

 

 

ДЛ001515 

 
 

07.07.2017 г.; 

12:46 ч. 

 

 

ОП № 2 

 

 

2. 

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 

адрес: гр. София 1606, район Красно 

село, ул. Даме Груев № 15, ет. 7; 

факс: 02 / 952 35 80; електронна 

поща: office@transconsultgroup.com 

 

 

ДЛ001515 

 
 

10.07.2017 г.; 

10:03 ч. 

 

 

ОП № 1 

mailto:office@transconsultgroup.com
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3. 

„ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Дичо 

Петров № 9, вх. Б, ет. 4, ап. 20; гр. 

Смолян 4700, бул. България № 84; 

електронна поща: yazova@abv.bg  

 

 

ДЛ001515 

 
 

10.07.2017 г.; 

10:27 ч. 

 

 

ОП № 3 

 

 
 

4. 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

адрес: гр. Пловдив 4000, район 

Централен, ул. Филип Македонски № 

50, ет. 4; гр. Пловдив 4000, бул. 

Васил Априлов № 20, ет. 4; 

електронна поща: office@kima.bg 

 

 
 

ДЛ001515 

 

 

10.07.2017 г.; 

13:38 ч. 

 

 
 

ОП № 4 

 

 

 

5. 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ / БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

адрес: гр. София 1680, район 

Витоша, ул. Лъвски рид № 4; факс: 

02 / 869 17 42; електронна поща: 

bskeng@mbox.contact.bg 

 

 

 

ДЛ001515 

 

 
 

10.07.2017 г.; 

13:42 ч. 

 

 

 

ОП № 3 

 

 
 

6. 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

адрес: гр. София 1612, район 

Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър 

Шишманов № 11; факс: 02 / 862 48 

81; електронна поща: 

p_vladimirov@ikarconsult.com 

 

 
 

ДЛ001515 

 

 

10.07.2017 г.; 

14:46 ч. 

 

 
 

ОП № 3 

 

 

 
 

7. 

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

адрес: гр. София 1324, район Люлин, 

жк Люлин, бл. 883,  вх. Д, ет. 2, ап. 

113; гр. София 1324, район Люлин, 

жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру № 

29, офис 53; електронна поща: 

martinbogoev@abv.bg ; 

bogoevconsult@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

11:33 ч. 

 

 

 
 

ОП № 3 

 

 

 

8. 

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 

адрес: гр. София 1606, район Красно 

село, ул. Иван Рилски № 26;  

гр. София 1404, район Триадица, жк 

Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев № 100, 

бл. 22, вх. Г, ет. 2, ап. 5;  

електронна поща: scontrol@techno-

link.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

11:35 ч. 

 

 

 

ОП № 1 

 

9. 
„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

адрес: гр. Пловдив 4000, район 

Централен, бул. Руски № 15; факс: 

032 / 62 62 15; електронна поща: 

pinv_21@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

11:37 ч. 

 

ОП № 3 

 

 

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:p_vladimirov@ikarconsult.com
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10. 

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 

адрес: гр. София 1407, район 

Лозенец, ул. Кишинев № 9-11, ет. 4, 

ап. 16; гр. София 1505, бул. 

Ситняково № 23, ет. 5, офис 514 ; 

електронна поща: 

psc_consult@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

11:40 ч. 

 

 

 

ОП № 1 

 

 
 

11. 

„ЕН ЕКИП“ ЕООД 

адрес: гр. София 1680, район Красно 

село, жк Красно село, бл. 9, вх. 2, ет. 

2, ап. 28; гр. София, ул. Казбек № 30, 

вх. Д, ет. 2, ап. 66; електронна поща: 

enekip.office@gmail.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

11:45 ч. 

 

 
 

ОП № 2 

 
 

12. 

 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 

адрес: гр. Смолян 4700,  

ул. Карлък № 3; електронна поща: 

mnconsult@mail.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

11:58 ч. 

 
 

ОП № 4 

 

 
 

13. 

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

адрес: гр. София 1463, район 

Триадица, ул. Доспат № 54, ап. 3;  

гр. София, ул. Райко Алексиев № 48а, 

офис партер; електронна поща: 

stoynorm@abv.bg ; stroynorm@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

13:46 ч. 

 

 
 

ОП № 4 

 

 
 

14. 

„ИНТКОНС“ ЕООД 

адрес: гр. София 1142, район Средец 

бул. Васил Левски № 13, вх. А, ет. 1, 

ап. 7; факс: 02 / 989 76 55; 

електронна поща: fetvadziev@abv.bg 

; intcons.eood@gmailcom 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

13:48 ч. 

 

 
 

ОП № 4 

 

 

 

15. 

„Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

адрес: гр. Пловдив 4000, район 

Централен, ул. Фредерик Жолио 

Кюри № 18, ет. 5, офис 15А; факс: 

032 / 62 76 75; електронна поща: 

t_7@consultant.bg ; 

t7.consultant@gmail.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

13:50 ч. 

 

 

 

ОП № 1 

 
 

16. 

„ПЪТИНВЕСТ- 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

адрес: гр. София 1619, район 

Витоша, бул. Цар Борис III-ти № 

257; факс: 02 / 957 18 02; електронна 

поща: office@pie.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

13:51 ч. 

 
 

ОП № 1 

 

 

17. 

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 

адрес: гр. София 1142, район Средец, 

бул. Васил Левски № 13А, ет.1, ап.1;  

факс: 02 / 986 50 91; електронна 

поща: ivtconsulteood@gmail.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

13:53 ч. 

 

 

ОП № 3 

mailto:mnconsult@mail.bg
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18. 

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД 

адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. 

Одрин № 56; гр. Пазарджик 4400, ул. 

Кочо Честименски № 13, ет.1, офис 

7; електронна поща: 

sgr_consult@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

13:55 ч. 

 

 
 

ОП № 3 

 

 

19. 

„СТРОЛ-1000“ АД  

адрес: гр. София 1612, район Красно 

село, ул. Софийски герой № 1, ет.2, 

офис 2; факс: 02 / 944 61 63; 

електронна поща: strol@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

14:38 ч. 

 

 

ОП № 1 

 

 

20. 

„МАТЕК“ ЕООД 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Наталия 

№ 11, бл.4, вх.Б, ет.3, ап.5;  

факс: 0301 / 8 31 45; електронна 

поща: lunchev@yahoo.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

14:49 ч. 

 

 

ОП № 1 

 

 

21. 

„АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 

адрес: гр. София 1606, район Красно 

село, бул. Христо Ботев № 17; факс: 

02/ 952 68 05; електронна поща: 

appltd@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

16:04 ч. 

 

 

ОП № 3 

 

 

22. 

„ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 

адрес: гр. София 1000, район 

Триадица, бул. Христо Ботев № 18, 

ет. 3, ап. 9; електронна поща: 

office@vvi-solutions.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

16:11 ч. 

 

 

ОП № 3 

 

 

23. 

 

 

„ПВМ ПРОЕКТ  

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

адрес: гр. Пловдив 4000, район 

Централен, бул. Марица № 69; 

електронна поща: pvm_ood@abv.bg 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

16:25 ч. 

 

 

ОП № 2 

 

 
 

24. 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Борова 

гора № 26; факс: 0301 / 6 22 94; 

електронна поща: 

g_darakchiev@mbox.contact.bg ; 

gavraildarakchiev@gmail.com 

ДЛ001515 
11.07.2017 г. 

16:32 ч. 

 

 
 

ОП № 3 

 

 

 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 
 

5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, но присъстваха следните представители на участниците или техни 

упълномощени представители: Петя Стефанова Язова – управител на „ДАРА–КОНТРОЛ“ 

ООД; Петя Василева Йончева – управител на „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД; Димитър 

Гавраилов Даракчиев – пълномощник на управителя на „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД, 

редовно упълномощен. 
 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия: 

комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, което 

право не беше използвано от никой от представителите на участниците. 
 

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си 

в закрито заседание.  
 

Настоящият протокол е технически съставен на 12.07.2017 г. 
 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Мариана Цекова  /подпис/* 

 

Членове 
инж. Васка Караджова /подпис/* Златко Карамучев /подпис/* 

 
Хамди Моллов /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

 
Сузана Хаджийска /подпис/* Румен Романов /подпис/* 

 
Милена Хаджиева /подпис/* Розета Буйкова /подпис/* 

 
инж. Цвятко Каменов /подпис/* Василка Гатешка /подпис/* 

 

Този документ е създаден в рамките на проекти № № „BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и 

рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. 

Смолян““, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 
 

 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 04.10.2017  Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян  

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

печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 


