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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

 

за отваряне на ценовите предложения 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, 07.09.2017 г., в 10:00 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-32/12.07.2017г., ОП-38/30.08.2017г. и ОП-39/07.09.2017г. 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: 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян, встъпил в работата 

на комисията в изпълнение на заповед на кмета на община Смолян № ОП-39/07.09.2017г. на 

мястото на инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян, свързано с 

отсъствието на последната от заседанието по отваряне на ценовите предложения, поради наличието 

на обективни причини. 

Членове на комисията: 

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

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

3. Стефка Желева Росенова – главен специалист в дирекция СИОС, встъпила в работата на 

комисията в изпълнение на заповед на кмета на община Смолян № ОП-39/07.09.2017г. на 

мястото на Хамди Хилмиев Моллов – младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян, 

свързано с отсъствието на последния от заседанието по отваряне на ценовите предложения, 

поради наличието на обективни причини. 

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

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

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

7. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки. 

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

9. инж. Иван Тодоров Пейков  – главен специалист в дирекция УТОС в община Смолян, встъпил 

в работата на комисията в изпълнение на заповед на кмета на община Смолян № ОП-

39/07.09.2017г. на мястото на инж. Цвятко Момчилов Каменов – главен експерт в дирекция 

„СИОС“ в община Смолян, свързано с отсъствието на последния от заседанието по отваряне на 

ценовите предложения, поради наличието на обективни причини. 

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

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, 

чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите предложения 

от офертите на участниците, като съображенията за това са следните: Комисията е извършила 

проверка на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор; Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за които е установено, 

че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е 

разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията преди отваряне на ценовото предложение е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели; В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 

01.09.2017г., т.е. не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения, комисията е обявила чрез съобщение 
1
 в профила на купувача 

2
, датата, часа и 

мястото на отварянето на ценовите предложения. 

                                                 
1
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на община 

Смолян с изх. № ДЛ009696 от 01.09.2017г. 
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2. При отварянето на ценовите оферти присъстваше единствено Гавраил Димитров 

Даракчиев – управител на участника „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД, като представители на 

останалите участници или средствата за масово осведомяване не присъстваха. 
 

 3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при следния 

ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другия показател комисията 

провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че същите са запечатани, с 

ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; След описаните действия комисията 

пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовите оферти на 

участниците по обособени позиции; При отваряне на ценовите предложения, съдържанието на 

всяко от тях беше съобщено на всички присъстващи. Предложените ценови оферти бяха съобщени, 

както следва: 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

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. 

 
 

 

1.1. 

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 29 500 лева (словом двадесет и девет хиляди и 

петстотин лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[5810.00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[13920.00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[5060,00] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[4710,00] 
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1.2. 

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 25 000 лева (словом двадесет и пет хиляди лева) без 

ДДС, която цена е формирана на следните цени за осъществяване на услугите по 

обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[6250,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[6250,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[6250,00] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[6250,00] 

 
 

 

 

1.3. 

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 28 495 лева (словом двадесет и осем хиляди 

четиристотин деветдесет и пет лева) без ДДС, която цена е формирана на 

следните цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[5720,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[13550,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[4900,00] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[4325,00] 
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1.4. 

„Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 19 970 лева (словом деветнадесет хиляди 

деветстотин и седемдесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните 

цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[3900,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[9400,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[3400,00] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[3270,00] 

 
 

 

 

1.5. 

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 23 650.05 лева (словом двадесет и три хиляди 

шестстотин и петдесет лева и пет стотинки) без ДДС, която цена е формирана на 

следните цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[4657,39] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[11153,39] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[4060,50] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[3778,77] 

 
 



             
 

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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1.6. 

„СТРОЛ-1000“ АД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  29 500 лева (словом двадесет и девет хиляди и 

петстотин лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[6000,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[12500,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[6000,00] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[5000,00] 

 
 

 

 

1.7. 

„МАТЕК“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  42 152 лева (словом четиридесет и две хиляди сто 

петдест и два лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, гр. Смолян 

 

[5800,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до 

о.т.2250, гр. Смолян 

 

[13717,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до 

о.т.241, гр. Смолян 

 

[4992,00] 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до 

о.т.2412, гр. Смолян 

 

[4645,00] 

 
 



             
 

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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2. 

 

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. 

 
 

 

2.1. 

„КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 23 880 лева (словом двадесет и три хиляди 

осемстотин и осемдесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени 

за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/, гр. Смолян 

 

 

[5980,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, 

гр. Смолян 

 

[5350,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. 

Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян 

 

[2630,00] 

 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо 

Петров /до Родопски драматичен театър „Николай 

Хайтов“/, гр. Смолян 

 

 

[4220,00] 

 

 

5. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от 

ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян 

 

[4050,00] 

 

 

6. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане и възстановяване на детскатa 

площадка над автогарата, гр. Смолян 

 

[1650,00] 

 
 

 



             
 

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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2.2. 

„ЕН ЕКИП“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 24 384 лева (словом двадесет и четири хиляди триста 

осемдесет и четири лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/, гр. Смолян 

 

 

[6127,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, 

гр. Смолян 

 

[5473,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. 

Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян 

 

[2692,00] 

 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо 

Петров /до Родопски драматичен театър „Николай 

Хайтов“/, гр. Смолян 

 

 

[4342,00] 

 

 

5. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от 

ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян 

 

[4060,00] 

 

 

6. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане и възстановяване на детскатa 

площадка над автогарата, гр. Смолян 

 

[1690,00] 

 
 

 

 

2.3. 

„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 26 875 лева (словом двадесет и шест хиляди 

осемстотин седемдесет и пет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните 

цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 

 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/, гр. Смолян 

 

 

[6753,00] 

 



             
 

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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2. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, 

гр. Смолян 

 

[6032,00] 

 

 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. 

Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян 

 

[2967,00] 

 

 

 

4. 

Упражняване на строителен надзор при 

рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо 

Петров /до Родопски драматичен театър „Николай 

Хайтов“/, гр. Смолян 

 

 

[4785,00] 

 

 

5. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от 

ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян 

 

[4476,00] 

 

 

6. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане и възстановяване на детскатa 

площадка над автогарата, гр. Смолян 

 

[1862,00] 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

3.1. 

„ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 46 830 лева (словом четиридесет и шест хиляди 

осемстотин и тридесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени 

за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[12965,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[8165,00] 

 

 
 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

 
 



             
 

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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3. Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

[25700,00] 

 
 

 

 

3.2. 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 46 300 лева (словом четиридесет и шест хиляди и 

триста лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[13100,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[8250,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[24950,00] 

 

 

 

 

3.3. 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 26 770 лева (словом двадесет и шест хиляди 

седемстотин и седемдесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните 

цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[7490,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[4790,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[14490,00] 

 
 



             
 

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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3.4. 

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 34 200 лева (словом тридесет и четири хиляди и 

двеста лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[9500,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[8500,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[16200,00] 

 

 

 

 

3.5. 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  32 350 лева (словом тридесет и две хиляди триста и 

петдесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

Услуги Цена в лева без ДДС 

 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[9150,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[5765,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[17435,00] 

 

 

 

 

 

 



             
 

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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3.6. 

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 45 833 лева (словом четиридесет и пет хиляди 

осемстотин тридесет и три лева) без ДДС, която цена е формирана на следните 

цени за осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[12964,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[8169,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[24700,00] 

 

 

 

 

3.7. 

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 21 033 лева (словом двадесет и една хиляди и 

тридесет и три лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[5950,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[3750,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[11333,00] 

 

 

 

 

 

 



             
 

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. 

 

13 

 

 

3.8. 

„АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  52 300 лева (словом петдесет и две хиляди и триста 

лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за осъществяване на 

услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[14600,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[9200,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[28500,00] 

 

 

 

 

3.9. 

„ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 49 800 лева (словом четиридесет и девет хиляди и 

осемстотин лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[13790,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[8860,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[27150,00] 

 

 

 

 



             
 

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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3.10. 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 39 900 лева (словом тридесет и девет хиляди и 

деветстотин лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

1. 
Упражняване на строителен надзор при основен 

ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян 

 

[11300,00] 

 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при цялостен 

ремонт на Природо-математическа гимназия 

„Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за 

енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение 

 

 

[7200,00] 

 

 
 

3. 

Упражняване на строителен надзор при 

изграждане на нов физкултурен салон на 

Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян 

 
 

[21400,00] 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

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. 

 
 

 

4.1. 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 6 912 лева (словом шест хиляди деветстотин и 

дванадесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. 

Смолян 

 

 

[3456,00] 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян 

 

[3456,00] 

 
 



             
 

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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4.2. 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 10 065 лева (словом десет хиляди и шестдесет и пет 

лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за осъществяване на 

услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. 

Смолян 

 

 

[4975,00] 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян 

 

[5090,00] 

 
 

 

 

4.3. 

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 11 765 лева (словом единадесет хиляди седемстотин 

шейсет и пет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по 

ред 

 

Услуги 
Цена  

в лева без ДДС 
 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. 

Смолян 

 

 

[5815,00] 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян 

 

[5950,00] 

 
 

 

 

4.4. 

„ИНТКОНС“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение: 11 115 лева (словом единадесет хиляди сто и 

петнадесет лева) без ДДС, която цена е формирана на следните цени за 

осъществяване на услугите по обекти/строежи, както следва: 

№ по  

Услуги 
Цена  



             
 

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. 

 

16 

ред в лева без ДДС 
 

 

1. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. 

Смолян 

 

 

[5495,00] 

 

2. 

Упражняване на строителен надзор при 

обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян 

 

[5620,00] 

 
 

 

4. 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 07.09.2017 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Любомир Равелов  /подпис/* 

 

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

 
Стефка Росенова /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

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

 
Ивайло Стоянов /подпис/* Розета Буйкова /подпис/* 

 
инж. Иван Пейков /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. 

 


