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ПРОТОКОЛ № 8 
 

 

 

за оценка на офертите и класиране на участниците 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, 03.10.2017 г., в 16:00 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. 

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. 

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. 

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.58, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

След като беше определено съответствието на представените оферти както с критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на 

възложителя и съответствието с предварително обявените условия, и бяха разгледани необичайно 

благоприятните оферти комисията пристъпи по обособени позиции към оценки на допуснатите 

оферти по показателя „Ценово предложение“ (ЦП) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

Методика за оценката на офертите – указания за оценка по показателя и класиране: 

 

Показател „Ценово предложение (ЦП)” – с максимален брой точки 100 т. , се формира по 

следната формула: 

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 

където: 

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката от участниците; 

Цучастник – предложена цена от оценявания участник. 

 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,5 х ОП  + 0,5 х ЦП  

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 
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Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак 

след десетичната запетая.  

Важно: 

За всяка обособена позиция са прави отделно класиране на офертите. 

Методиката се прилага за оценка на офертите по всички обособени позиции. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие 

на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки 

на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-

изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-

горе ред. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

1. Резултатите от прилагането на формулата за оценка на допуснатите оферти на участниците 

по показателя „Ценово предложение“ (ЦП) са закрепени таблично, 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 80.17 точки 

1.2. „СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 94.60 точки 

1.3. „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 83 точки 

1.4. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 100 точки 

1.5. „СТРОЛ-1000“ АД 80.17 точки 

 
 

 

 

 

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 100 точки 

2.2. „ЕН ЕКИП“ ЕООД 97.93 точки 

2.3. „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 88.86 точки 
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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 69.08 точки 
 

3.2. 
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

/ БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

69.87 точки 

3.3. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 94.59 точки 

3.4. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 100 точки 

3.5. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 70.58 точки 

3.6. „АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 61.85 точки 

3.7. „ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 64.96 точки 

3.8. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 81.08 точки 

 

 

 

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. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 100 точки 

4.2. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 85.55 точки 

4.3. „ИНТКОНС“ ЕООД 90.55 точки 
 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения 

показател и ценови предложения на оценяваните участници, описани в предходен протокол от 

работата на комисията - Протокол № 5 от 07.09.2017г.. 

 

2. Резултатите от прилагането на формулата за определяне на комплексна оценка на 

допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, 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. 
 

 

Участник 

 

Оценка по 

показателя 

„Ценово 

предложение“ 

(ЦП) 

Оценка по 

показателя 

„Организация 

за изпълнение 

на поръчката” 

(ОП) 

 

Комплексна 

оценка 

/КО/ 

1.1. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 80.17 точки 70 точки 75.085 точки 

1.2. „СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 94.60 точки 30 точки 62.30 точки 

1.3. „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 83 точки 70 точки 76.50 точки 

1.4. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 100 точки 100 точки 100 точки 

1.5. „СТРОЛ-1000“ АД 80.17 точки 70 точки 75.085 точки 
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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. 
 

 

Участник 

 

Оценка по 

показателя 

„Ценово 

предложение“ 

(ЦП) 

Оценка по 

показателя 

„Организация 

за изпълнение 

на поръчката” 

(ОП) 

 

Комплексна 

оценка 

/КО/ 

2.1. „КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД 100 точки 70 точки 85 точки 

2.2. „ЕН ЕКИП“ ЕООД 97.93 точки 50 точки 73.965 точки 

2.3. „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 88.86 точки 100 точки 94.43 точки 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

Участник 

 

Оценка по 

показателя 

„Ценово 

предложение“ 

(ЦП) 

Оценка по 

показателя 

„Организация 

за изпълнение 

на поръчката” 

(ОП) 

 

Комплексна 

оценка 

/КО/ 

3.1. „ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД 69.08 точки 70 точки 69.54 точки 
 

3.2. 
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

/ БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

69.87 точки 
 

70 точки 
 

69.935 точки 

3.3. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 94.59 точки 70 точки 82.295 точки 

3.4. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 100 точки 30 точки 65 точки 

3.5. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 70.58 точки 70 точки 70.29 точки 

3.6. „АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 61.85 точки 30 точки 45.925 точки 

3.7. „ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 64.96 точки 100 точки 82.48 точки 

3.8. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 81.08 точки 70 точки 75.54 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

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. 

 

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. 
 

 

Участник 

 

Оценка по 

показателя 

„Ценово 

предложение“ 

(ЦП) 

Оценка по 

показателя 

„Организация 

за изпълнение 

на поръчката” 

(ОП) 

 

Комплексна 

оценка 

/КО/ 

4.1. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 100 точки 100 точки 100 точки 

4.2. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 85.55 точки 70 точки 77.775 точки 

4.3. „ИНТКОНС“ ЕООД 90.55 точки 30 точки 60.275 точки 
 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за определяне на 

комплексна оценка и получени оценки от допуснатите участници по показателите за оценка, 

описани в настоящия и предходен протокол от работата на комисията - Протокол № 4 от 

01.09.2017г.. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците по обособени позиции, 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. 
 

Участник 
Комплексна оценка 

/КО/ 

I място „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 100 точки 

II място „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 76.50 точки 

III място „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 75.085 точки 

III място „СТРОЛ-1000“ АД 75.085 точки 

V място „СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 62.30 точки 



             
 

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. 
 

Участник 
Комплексна оценка 

/КО/ 

I място „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 94.43 точки 

II място „КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД 85 точки 

III място „ЕН ЕКИП“ ЕООД 73.965 точки 

 

 

 

 

 

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. 
 

Участник 
Комплексна оценка 

/КО/ 

I място „ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 82.48 точки 

II място „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 82.295 точки 

III място „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 75.54 точки 

IV място „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 70.29 точки 
 

V място 
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

69.935 точки 

VI място „ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД 69.54 точки 

VII място „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 65 точки 

VIII място „АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 45.925 точки 

 

 

 

 

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. 
 

Участник 
Комплексна оценка 

/КО/ 

I място „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 100 точки 

II място „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 77.775 точки 

III място „ИНТКОНС“ ЕООД 60.275 точки 

 

  

 



             
 

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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 II. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с класираните на 

първо място участници при съществените обективирани условия съгласно подадените оферти, 

описани в протоколите от работата на комисията. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 03.10.2017 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. 


