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Проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян“, Инвестиционен 

приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

от проведено пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност за изпълнение на 

обществена поръчка за строителство с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ 

(ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“. 

 

На 19.09.2019 г., в 09:00 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 № ПП-6 от 19.09.2019 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

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

инж. Цвятко Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Милена Пенчева - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

 

 Комисията проведе заседание за определяне на прогнозната стойност на обществена 

поръчка с горепосочения предмет към датата на решението за нейното откриване съобразно 

пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности. 

 

 1. Комисията проучи ценовите параметри с индикативен характер за изпълнението 

на поръчката, като анализира цените, на които община Смолян е възлагала сходни 

дейности, цените, които други възложители са определили за прогнозни за възлагането на 

сходни дейности, и възможностите за финансиране на изпълнението на поръчката на база 

на проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. 

Смолян“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

2. На база на извършения анализ Комисията определя следните препоръчителни 

стойности за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: 

Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект по 

всички части за изпълнение на строителни работи на 

многофамилна жилищна сграда. 

 

3.00 лева без ДДС / кв. м 

Цена за изпълнение на строителни работи на 

многофамилна жилищна сграда. 

 

140.00 лева без ДДС / кв. м 

Цена за авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на многофамилна жилищна сграда. 

 

1.00 лев без ДДС / кв. м 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на извършения анализ и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
 

В резултат на проведеното пазарно проучване в съответствие с изискванията на 

възложителя определя прогнозна стойност за изпълнение на обществена поръчка за 

строителство с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, 

АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, в размер, формиран 

за всяка сграда на база на разгънатата й застроена площ и следните единични цени по 

основни видове дейности: 

Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект по 

всички части за изпълнение на строителни работи на 

многофамилна жилищна сграда. 

 

3.00 лева без ДДС / кв. м 

Цена за изпълнение на строителни работи на 

многофамилна жилищна сграда. 

 

140.00 лева без ДДС / кв. м 

Цена за авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на многофамилна жилищна сграда. 

 

1.00 лев без ДДС / кв. м 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 19.09.2019 г. 

 

Комисия в състав: 

 

(положен подпис) 

…………………. 

инж. Васка Караджова  

 

(положен подпис) 

…………………. 

инж. Цвятко Каменов  

 

(положен подпис) 

…………………. 

Милена Пенчева  

 

 

 

(положен подпис и печат) 

Дата: 19.09.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

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

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


