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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 
за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по  

възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез 

събиране на оферти с обява с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, която обществена 

поръчка е открита с обява № 8 от 20.09.2019г., публикувана заедно с цялата документация на 

сайта на възложителя на интернет адрес: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2829 - профил на 

купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както 

следва: информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9092719 и информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9093048. 

 

 

Първо заседание: 

 

На 08.10.2019 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-29 от 08.10.2019г. на инж. Мариана Александрова Цекова -

вр.и.д. кмет на Община Смолян, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян се 

събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Златко Карамучев – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

Розета Буйкова - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, 

Величка Атанасова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва: 

 

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола 

по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 
  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 

 

3.1. Регистрирани предложения – 21 (двадесет и една) оферти, както следва: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2829
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№ Наименование на участника Рег. номер, дата и 

час на получаване 

на офертата 

Обособени 

позиции 

1. "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

/ БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

ЕИК:130188559 

адрес: гр. София 1680, ул. „Лъвски рид“ 

№4 тел: 02 869 1742 

електронна поща: bskeng@mbox.contact.bg 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 27.09.2019 г. 

13.08 ч. 

 

 

№ 5, №6 

2. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

ЕИК:200308719 

адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ 

№29, вх. Г, тел: 054 801 791 

електронна поща: divi_consult@abv.bg 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 30.09.2019 г. 

11.02 ч. 

 

 

№6, №7 

 

3. „ЕРОУ“ООД 

ЕИК:130375847 

Седалище и адрес на управление: гр. 

София 1408, район Триадица,  ж.к. 

Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 

№26, ап. 12 

Адрес за кореспонденция: гр. София 

1309, бул. „Александър Стамболийски“ 

№ 205, ет. 3, офис А305, тел: 

+359 888 207 111. 

електронна поща: arrow_ood@abv.bg 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 30.09.2019 г. 

11.10 ч. 

 

№1, №9 

 

4. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 

ЕИК:120562898 

Адрес: гр. Смолян 4700, пл. „Свобода“ 

№1, ет.2, офис 20,, тел: +359 888 850 774, 

0301/63736, електронна поща: 

archstroi_konsult@abv.bg 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 30.09.2019 г. 

13.21 ч. 

 

№5, №8 

 

5. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

ЕИК:120526083 

Седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян 4700, ул. „Миньорска“ №1, ет.1, 

ап. 1 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, 

бул. „България“ №84, тел: +359 

888767463, факс: 0301 63852;  

електронна поща: yazova@abv.bg  

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 30.09.2019 г. 

13.43 ч. 

 

№10, №11 

 

6. "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 

ЕИК: 200756124 

адрес: гр. София-1233, район Сердика кв. 

Банишора, ул. „Люти брод“ №3, ет. 1, 

тел: +359 888 45 41 40, 02 981 36 55; 

факс: 02 9874994, електронна поща: 

multiplex@abv.bg , 

office@lifeenergybg.com  

 

 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 30.09.2019 г. 

14.08 ч. 

 

 

№ 5, №7 

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:divi_consult@abv.bg
mailto:arrow_ood@abv.bg
mailto:archstroi_konsult@abv.bg
mailto:yazova@abv.bg
mailto:multiplex@abv.bg
mailto:office@lifeenergybg.com
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7.  "СД КОНСУЛТ" ООД 

ЕИК: 202737585 

Седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян 4700, ул. „Бърдо“ № 19 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, 

ул. „Янко Сакъзов“ №14, тел: +359 

897633 688,  

електронна поща: sd_consult@abv.bg  

 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

10.38 ч. 

 

№ 3, №6 

8.   "ГЕОДЕТ" ЕООД 

ЕИК: 123523879 

Седалище и адрес на управление:  гр. 

Стара Загора, ул. „Иван Мирчев“№ 4, ет. 

3, ап. 12 

адрес за кореспонденция: гр. Стара 

Загора, ул. “Ген. Гурко“ № 64, офис 1, 

тел: +339 887 607 570, 042 602 870, 

 електронна поща: geodet_@abv.bg  

 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

10.40 ч. 

 

 

 

№1, №9 

9.    "В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД 

ЕИК:131395468 

Седалище и адрес на управление: гр. 

София 1172, район Изгрев, ул. „Драган 

Цанков“№ 59, вх. 6, ет. 2, ап. 6 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1505, ул. „Черковна“ № 7, офис 21 тел: 

02 4923883, факс:02 492 3884,  

електронна поща: vml.consult@abv.bg  

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

10.42 ч. 

 

№3, №7 

10. "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 

ЕИК: 204782351 

Седалище и адрес на управление: гр. 

София 1618, район Витоша, кв. 

Манастирски ливади, ул. „Казбек“ № 41, 

вх. Б, ет. 3, ап. 29 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. 

„Солун“ №64, вх. В, ет.2, ап.2, тел: 

+359 888 20 80 02, електронна поща: 

office@bicontrol.bg  

 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

10.45 ч 

 

 

№ 5, №8 

11. 

 

 

 

 

 

 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

ЕИК:108507750 

адрес: гр. Кърджали, ул. „Булаир“ №14, 

бл. 14, вх. А, ет. 1, ап.1, тел: 0361 6 11 10, 

факс; 0361 6 00 05, електронна поща: 

ekoinjenering@abv.bg , 

NADIA_PETKOVA@ABV.BG 

  

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

10.48 ч. 

 

№4 

12. "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

ЕИК:202551883 

адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“ 

бл. 55, вх. Г, ет.8, ап. 88,  

тел: +359 889 370 101 

електронна поща: p_p_kardjali@abv.bg 

 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

11.21 ч. 

 

№6, №10 

mailto:sd_consult@abv.bg
mailto:geodet_@abv.bg
mailto:vml.consult@abv.bg
mailto:office@bicontrol.bg
mailto:ekoinjenering@abv.bg
mailto:NADIA_PETKOVA@ABV.BG
mailto:p_p_kardjali@abv.bg
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13.  "МАТЕК" ЕООД  

ЕИК: 120564290 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. „Наталия“ 

№11, бл. 4, вх. Б, ет. 3, ап.5, 

Тел: +359 887 526 761, тел.: 0301/83145, 

факс: 0301/83145, електронна поща: 

lunchev@yahoo.com  

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

13.25 ч. 

 

№3, №4 

14. "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 ЕИК: 203501157 

адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ №69, 

тел: +359 899 203 046 

електронна поща: pvm_ood@abv.bg  

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

13.40 ч. 

 

№1, №2 

15. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД      

ЕИК: 831643582 

адрес: гр. София 1619, район Витоша бул. 

„Цар Борис III“ № 257, тел: 02/957 05 10;  

факс: 02/ 957 18 02  

електронна поща: office@pie.bg  

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

14.20 ч. 

 

№4, №7 

16. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

ЕИК:202028452 

адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Отец 

Паисий“ №61, ет. 7, ап. 19 

тел: 0887 706 633 

електронна поща: stroitel.g.sz@gmail.com  

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

14.30 ч. 

 

№4, №6 

17. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

ЕИК:120541733 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. „Борова гора“ 

№26, тел: 0888 248 505, факс: 0301 62271 

електронна поща: 

gavraildarakchiev@gmail.com  

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

15.32 ч. 

 

№4, №7 

18.  "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

ЕИК:120580355 

Адрес: гр. Смолян 4700, ул. „Карлък“ №3  

Тел: +359 8877 710 522, 0301/632 66 

електронна поща: mnconsult@mail.bg  

Вх. № ДЛ 006868 

от 01.10.2019 г. 

15.38 ч. 

 

№5, №8  

19.  "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

ЕИК:108507750 

адрес: гр. Кърджали, ул. „Булаир“ №14, 

бл. 14, вх. А, ет. 1, ап.1, тел: 0361 6 11 10, 

факс; 0361 6 00 05, електронна поща: 

ekoinjenering@abv.bg , 

NADIA_PETKOVA@ABV.BG 

 

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 07.10.2019 г. 

10.18 ч. 

 

№2  

20. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД 

ЕИК: 201425668 

Седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив 4000, район Централен, ул. 

„Филип Македонски“№ 50, ет. 4 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 

4000, бул. „ Васил Априлов“ №20, ет.4, 

тел: +359 32 594 301, електронна поща: 

office@kima.bg  

 

Вх. № ДЛ 006868 

от 07.10.2019 г. 

12.04 ч. 

 

№2, №10 

21. "СУПЕРВИЖЪН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

ЕИК: 205259350 
Вх. № ДЛ 006868 №12 

mailto:lunchev@yahoo.com
mailto:pvm_ood@abv.bg
mailto:office@pie.bg
mailto:stroitel.g.sz@gmail.com
mailto:gavraildarakchiev@gmail.com
mailto:mnconsult@mail.bg
mailto:ekoinjenering@abv.bg
mailto:NADIA_PETKOVA@ABV.BG
mailto:office@kima.bg


5 

 

Седалище и адрес на управление: гр. София 

1612, район р-н Красно село, ж.к. Лагера, бл. 

53, вх. Д, ет. 6, ап. 108, тел: 0887639484 

от 07.10.2019 г. 

12.04 ч. 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. При отварянето на офертите присъстваше Георги Василев - пълномощник на 

управителя  на "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД,  като  представители на  останалите 

участници не присъстваха, което обстоятелство е удостоверено в надлежно съставен 

Списък на участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, 

присъстващи при отварянето на офертите.  

5.  Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи 

се в предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За всяка оферта се 

изпълниха следните действия: Комисията обяви съдържанието на офертата, ценовото и 

техническото предложение, като последното се подписа от трима от членовете на 

комисията, с извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

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

си в закрито заседание. 

 

Второ заседание: 

На 02.03.2020г., в 08:30 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-29 от 08.10.2019г. на инж. Мариана Александрова Цекова -

вр.и.д. кмет на Община Смолян, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян и  

Заповед № ОП-44 от 31.12.2019г. на Кмета на Община Смолян се събра назначената 

комисия. 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, 

съдържащи се в офертите на участниците (установяване на съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор), при което бяха извършени следните 

действия и бяха направени следните констатации: 

1. Разглеждане по обособени позиции на документите съдържащи се в офертите на 

участниците: 

 

1.1. Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

 

1.1.1. „ЕРОУ“ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0556/22.12.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 22.12.2021 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.1.2. "ГЕОДЕТ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0505/23.06.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 23.06.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.1.3. "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

копия от Удостоверение № РК-0475/20.05.2015 г., ведно със Списък на екипа от 

правоспособните физически лица към 19.09.2019 г. от различните специалности, 

назначени по трудов или граждански договор към "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, 

неразделна част от него и Заповед № РД-27- 240/19.09.2019 г., Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец 

№ 5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0475/20.05.2015 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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до 20.05.2020 г.). Участникът е приложил заверено копие на цитираното 

удостоверение; 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.2. Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“. 

 

1.2.1. "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

копия от Удостоверение № РК-0475/20.05.2015 г., ведно със Списък на екипа от 

правоспособните физически лица към 19.09.2019 г. от различните специалности, 

назначени по трудов или граждански договор към "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, 

неразделна част от него и Заповед № РД-27- 240/19.09.2019 г., Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец 

№ 5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 
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Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0475/20.05.2015 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 20.05.2020 г.). Участникът е приложил заверено копие на цитираното 

удостоверение; 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.2.2. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0456/04.05.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 04.05.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.2.3. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0601/21.04.2016 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 21.04.2021 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.3. Обособена позиция № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““. 

 

1.3.1. "СД КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Копия на Удостоверение №РК-0070/12.11.2018 г. и списък на екипа от правоспособни 

физически лица към него, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация 

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 
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комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0070/12.11.2018г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 12.11.2023 г.). Участникът е приложил и копие на цитираното удостоверение. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.3.2.   "В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Копия на Удостоверение №РК-0433/14.04.2015 г. и списък на екипа от правоспособни 

физически лица към него, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация 

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“ от 

Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 

Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0433/14.04.2015 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 14.04.2020 г.). Участникът е приложил и копие на цитираното удостоверение. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.3.3. "МАТЕК" ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Копие на Удостоверение №РК0707/10.05.2017 г., Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец 

№ 5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0707/10.05.2017 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 10.05.2022 г.). Участникът е приложил и копие на цитираното удостоверение. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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1.4. Обособена позиция № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

 

 

1.4.1. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0456/04.05.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 04.05.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.4.2. "МАТЕК" ЕООД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

копие на Удостоверение №РК0707/10.05.2017 г., Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец 

№ 5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 
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консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0707/10.05.2017 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 10.05.2022 г.). Участникът е приложил и копие на цитираното удостоверение. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.4.3. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3, Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 4 и Декларации по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0168/26.03.2019 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 26.03.2024 г.). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 4, и  Декларации по чл.69 

от ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.4.4. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0778/25.06.2018 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 25.06.2023 г.). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.4.5. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“ от 

Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 

Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0686 /24.02.2017 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 24.02.2022 г.). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.5. Обособена позиция № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ОСТРИЦА № 24, БЛОК  „СТРОИТЕЛ 3““ 

 

1.5.1. "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларации по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/


24 

 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0272/08.04.2019г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 08.04.2024 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.5.2. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0511/21.07.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 21.07.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.5.3. "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0795/15.01.2019 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 15.01.2024 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.5.4. "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0755/10.11.2017 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 10.11.2022 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.5.5. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0553/18.12.2015 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 18.12.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.6. Обособена позиция № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ 

ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

 

1.6.1. "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларации по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 
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регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0272/08.04.2019г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 08.04.2024 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.6.2. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвени: Опис на представените документи, Декларация за 

съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, Декларации за 

липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 

2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 4 и Декларации по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвени съгласно 

Образец № 5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване 

на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0078/30.11.2018г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 30.11.2023 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с част от изискванията към 

личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената 

поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания 

към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП  и  по чл.54, ал.1, т.3, т. 4, т.5, буква „а“ и т.6 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 Не е удостоверил липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.5, буква 

„б“  от ЗОП – в представената към офертата Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, участникът е попълнил 

информация относно липсата на останалите основания за отстраняване, но не е 

декларирал липсата на обстоятелството по чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, като е 

зачертан текста на т.3, буква „б“ от декларацията. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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за подбор, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП във връзка с чл.192, ал.4 от ЗОП 

комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 3 /словом: три/ 

работни дни от получаване на писменото уведомление за това да отстрани 

непълнотите или несъответствията, като представи: нова Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, която 

съдържа променена и/или допълнена информация и в която са отразени 

констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и ППЗОП и изискванията на 

обявата за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

1.6.3. "СД КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Копия на Удостоверение №РК-0070/12.11.2018 г. и списък на екипа от правоспособни 

физически лица към него, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация 

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0070/12.11.2018г., издадено от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 12.11.2023 г.). Участникът е приложил и копие на цитираното удостоверение. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.6.4. "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 
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за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0514/22.07.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 22.07.2020 г.).  

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.6.5. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0778/25.06.2018 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 25.06.2023 г.). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.7. Обособена позиция № 7: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. 

РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК  № 2“ 

 

1.7.1. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвени: Опис на представените документи, Декларация за 

съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, Декларации за 

липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 

2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 4 и Декларации по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвени съгласно 

Образец № 5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване 

на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0078/30.11.2018г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 30.11.2023 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с част от изискванията към 

личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената 

поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания 

към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не са налице обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП  и  по чл.54, ал.1, т.3, т. 4, т.5, буква „а“ и т.6 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 Не е удостоверил липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.5, буква 

„б“  от ЗОП – в представената към офертата Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, участникът е попълнил 

информация относно липсата на останалите основания за отстраняване, но не е 

декларирал липсата на обстоятелството по чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, като е 

зачертан текста на т.3, буква „б“ от декларацията. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор, на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП във връзка с чл.192, ал.4 от ЗОП 

комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 3 /словом: три/ 

работни дни от получаване на писменото уведомление за това да отстрани 

непълнотите или несъответствията, като представи: нова Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, която 

съдържа променена и/или допълнена информация и в която са отразени 

констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и ППЗОП и изискванията на 

обявата за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

1.7.2. "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 
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т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0795/15.01.2019 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 15.01.2024 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.7.3. "В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Копия на Удостоверение №РК-0433/14.04.2015 г. и списък на екипа от правоспособни 

физически лица към него, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация 

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“ от 

Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 

Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0433/14.04.2015 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 14.04.2020 г.). Участникът е приложил и копие на цитираното удостоверение. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.7.4. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД  

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3, Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 4 и Декларации по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0168/26.03.2019 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 26.03.2024 г.). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 4, и  Декларации по чл.69 

от ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d


41 

 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.7.5. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“ от 

Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 

Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в регистъра 

при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК0686 /24.02.2017 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 24.02.2022 г.). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 
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съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.8. Обособена позиция № 8: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““. 

 

1.8.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 
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регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0511/21.07.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 21.07.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.8.2. "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0755/10.11.2017 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 10.11.2022 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.8.3. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0553/18.12.2015 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 18.12.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.9. Обособена позиция № 9: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КАРЛЪК № 5“. 

 

1.9.1. „ЕРОУ“ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0556/22.12.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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до 22.12.2021 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.9.2. "ГЕОДЕТ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 
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(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0505/23.06.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 23.06.2020 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.10. Обособена позиция № 10: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 

 

1.10.1.  "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0638/12.07.2016г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 12.07.2021 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.10.2 "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0514/22.07.2015г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 22.07.2020 г.).  

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d


51 

 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

1.10.3. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0601/21.04.2016 г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 21.04.2021 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.11. Обособена позиция № 11: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2“. 

 

1.11.1.  "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 
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съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0638/12.07.2016г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 12.07.2021 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

1.12. Обособена позиция № 12: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. 

УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА““. 

 

1.12.1. "СУПЕРВИЖЪН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от 

документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за 

допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0806/08.04.2019, издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 08.04.2024 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в производството за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

министъра на правосъдието - http://brra.bg/; и в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията, на интернет страницата на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) – www.dnsk.mrrb.government.bg, комисията единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП във връзка с чл.192, ал.4 от ЗОП участникът - 

"ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД писмено да бъде уведомен за установената липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, като от него да се изиска в срок до 3 /словом: три/ работни дни от получаване на 

уведомлението за това да отстрани непълнотите или несъответствията, като представи нова 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, която съдържа променена и/или допълнена информация и в която са отразени 

констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и ППЗОП и изискванията на обявата 

за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. Тази възможност се 

прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника (ако е приложимо). 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

II. Изисканите документи следва да бъдат представени от участника с 

придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на обявата за 

възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. Участникът може да изпрати 

документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, при което разходите са за 

негова сметка, като съобрази крайния срок за постъпване на документите при възложителя. 

 

Трето заседание: 

 

На 11.03.2020 г. се събра назначената със Заповед № ОП-29 от 08.10.2019г. на инж. 

Мариана Александрова Цекова -вр.и.д. кмет на Община Смолян, избрана с Решение 

№1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян и Заповед № ОП-44 от 31.12.2019г. на Кмета на 

Община Смолян комисия. 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, 

съдържащи се в офертите на участниците, включително и допълнително представените 

(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, установяване на съответствие на техническото предложение и на ценовото 

предложение с предварително обявените условия), и на преценка за наличие на необичайно 

http://brra.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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благоприятни оферти и изискване на подробни писмени обосновки на предложените цени 

за изпълнение, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

 

 1. На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 

документи на участник в настоящата обществена поръчка - "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД, 

предвид което изиска допълнително представяне на документи от участника. 

 

 2. В законоустановения срок от 3 /три/ работни дни съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП в 

деловодството на община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника в 

производството, както следва:  
 

 

Наименование на участника 

 

Регистрационен номер и дата на 

получаване на допълнително 

представените документи 

"ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД № ДЛ000930-001 

04.03.2020 година. 

 

3. Комисията отвори постъпилото писмо от участника и пристъпи към разглеждане на 

документите, включително и допълнително представените, съдържащи се в офертата на 

участника, при което установи следното: 

 

 

3.1. Обособена позиция № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ 

ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

 

3.1.1. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът допълнително е представил надлежно изготвена Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с първоначално представената Декларация за съответствието с критериите 

за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с 

критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания 

за допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 
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за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0078/30.11.2018г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 30.11.2023 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: - първоначално представената 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, и допълнително представената Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, е 

удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 

към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с първоначално представените декларации, както следва: Декларация по 

чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил 

липсата на други основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

 

 

3.2.  Обособена позиция № 7: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. 

РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК  № 2“ 

 

3.2.1. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът допълнително е представил надлежно изготвена Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с първоначално представената Декларация за съответствието с критериите 

за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с 

критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания 

за допустимост)“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията - в Част ІI, Раздел „Годност“, 

т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, изготвена 

съгласно Образец № 1, участникът е попълнил информация за  вписването си в 

регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на 

лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона 

за устройство на територията, с което е удостоверил своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на 

интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 

– www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVs

aJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която проверка е 

установено наличието за участника на Удостоверение за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор № РК-0078/30.11.2018г., издадено от 

началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), валидно 

до 30.11.2023 г.); 

 Участникът с представените декларации, както следва: - първоначално представената 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, и допълнително представената Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, е 

удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 

към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с първоначално представените декларации, както следва: Декларация по 

чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и  

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил 

липсата на други основания за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

 

4. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на техническите  и 

ценовите предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, комисията провери дали 

същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и 

изискванията на обявата за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея: 

 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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4.1. Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

 

4.1.1. „ЕРОУ“ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 8 028.18 лева /словом осем хиляди 

двадесет и осем лева и осемнадесет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.1.2. "ГЕОДЕТ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 
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Участникът е представил надлежно изготвено, ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 5 575.13 лева /словом пет хиляди петстотин 

седемдесет и пет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.1.3. "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 8 600.00 лева /словом осем хиляди и шестстотин 

лева / без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 
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обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.2. Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“. 

 

4.2.1. "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено, ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 900.00 лева /словом три хиляди и 

деветстотин лева / без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.2.2. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
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Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 100.00 лева /словом три хиляди и сто лева/ без 

ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.2.3. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 335.00 лева /словом две хиляди  триста тридесет и 

пет лева/ без ДДС. 
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Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.3. Обособена позиция № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““. 

 

4.3.1. "СД КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 950.00 лева /словом три хиляди 

деветстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 
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обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.3.2.   "В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 400.00 лева /словом три хиляди и 

четиристотин лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.3.3. "МАТЕК" ЕООД  

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 
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изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 876.00 лева /словом две хиляди 

осемстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.4. Обособена позиция № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

 

 

4.4.1. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 5 480.00 лева /словом пет хиляди 

четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС. 
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Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.4.2. "МАТЕК" ЕООД  

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 4 255.00 лева /словом четири хиляди 

двеста петдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
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Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.4.3. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД  

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 5 234.19 лева /словом пет хиляди двеста 

тридесет и четири лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.4.4. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 
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 Цена за изпълнение на поръчката: 3 800.00 лева /словом три хиляди и 

осемстотин лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.4.5. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 4 787.00 лева /словом четири хиляди 

седемстотин осемдесет и седем лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 
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изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

4.5. Обособена позиция № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ОСТРИЦА № 24, БЛОК  „СТРОИТЕЛ 3““. 

 

4.5.1. "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 4 080.00 лева /словом четири 

хиляди и осемдесет лева/ без ДДС. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.5.2. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 



70 

 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 788.45 лева /словом три хиляди 

седемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.5.3. "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 684.00 лева /словом три хиляди 

шестстотин осемдесет и четири лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 
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изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.5.4. "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 5 152.29 лева /словом пет хиляди сто 

петдесет и два лева и двадесет и девет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.5.5. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 
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възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката:  4 788.00 лева /словом четири хиляди 

седемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.6. Обособена позиция № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ 

ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

 

4.6.1. "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 
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Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 4 180.00 лева /словом четири хиляди сто и 

осемдесет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.6.2. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката:  4 377.00 лева /словом четири хиляди 

триста седемдесет и седем лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 
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Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.6.3. "СД КОНСУЛТ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката:  6 550.00 лева /словом шест хиляди 

петстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
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4.6.4. "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката:  5 600.00 лева /словом пет хиляди и 

шестстотин лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.6.5. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката:  4 100.00 лева /словом четири хиляди и 

сто лева/ без ДДС. 
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Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.7. Обособена позиция № 7: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. 

РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК  № 2“. 

 

4.7.1. "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 177.00 лева /словом три хиляди сто 

седемдесет и седем лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 
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При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.7.2. "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 380.00 лева /словом три хиляди триста и 

осемдесет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.7.3. "В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 
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възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8, която не е 

подписана от представляващо участника лице, което е равнозначно на липсата на 

волеизявление. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение не е валидна и не е 

съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.6.9, буква „б“ от Раздел V 

„Указания за подготовка на офертата“ от Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, всяка оферта следва да съдържа техническо 

предложение, включващо и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. В посочения смисъл е и 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, която гласи, че офертата включва техническо 

предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя и декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо. 

Разпоредбите на чл.47, ал.3 и 4 от ЗОП също въвеждат изискване възложителят да изиска 

от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се 

извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към 

строителството или към предоставяните услуги, но в този случай възложителят следва да 

посочи в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или 

документацията за обществена поръчка, органите, от които участниците могат да получат 

необходимата информация за приложимите правила и изисквания. В настоящата хипотеза 

посочването на необходимата информацията от възложителя е извършено както в Раздел 

„Допълнителна информация“ от обявата за обществената поръчка, така и в забележка към 

един от образците на документи, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, а именно в забележка към Декларацията, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8, като възложителят 

изрично е указал следното:  

„Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, 

предмет на поръчката, както следва: 

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ . 

2. Относно задълженията, опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите: 

- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 
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- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ . 

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:  

Министерство на труда и социалната политика: 

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ; 

- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 . 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 

- Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/; 

- София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 3; 

- Телефони за граждани:  

0700 17 670 - национален телефон; 

0800 14 008 - телефон за трудови злополуки“. 

С посочването на информация за органите, от които участниците могат да получат 

необходимата информация за приложимите правила и изисквания, възложителят е спазил 

и разпоредбите на чл.49 във връзка с част В „Информация, която трябва да бъде включена 

в обявленията за поръчки“ от приложение V на Директива 2014/24/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна 

на Директива 2004/18/ЕО, които повеляват в обявлението за поръчка, която се възприема 

като покана за участие във всички видове състезателни процедури, да се посочат 

специалните условия, приложими към изпълнението на обществената поръчка.  

При преглед на офертата на участника обаче комисията констатира, че последният, като 

част от техническото си предложение, е представил Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3, която 

декларация обаче не е подписана от представляващо участника лице, т.е. налице е 

попълнен образец на изискуемата декларация, но същият не е подписан. Липсата на 

подписване на посочената декларация от представляващо участника лице е равнозначна на 

липса на волеизявление от страна на участника, че офертата му е изготвена при спазване 

на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва 

да се изпълни услугата. Посоченото обстоятелство обуславя липсата на надлежно 

обективирана и изразена от участника воля относно задължителна част от техническото му 

предложение, което от своя страна влече нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на действащите правни норми и на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане и класиране 

на офертата в частта по настоящата обособена позиция. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

4.7.4. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 
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изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 4 039.81 лева /словом четири хиляди 

тридесет и девет лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.7.5. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 945.00 лева /словом три хиляди 

деветстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 



81 

 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

 

4.8. Обособена позиция № 8: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““. 

 

4.8.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 443.22 лева /словом две хиляди 

четиристотин четиридесет и три лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  
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Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.8.2. "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 194.98 лева /словом три хиляди сто 

деветдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.8.3. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  
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Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 969.00 лева /словом две хиляди 

деветстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.9. Обособена позиция № 9: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КАРЛЪК № 5“. 

 

4.9.1. „ЕРОУ“ООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 1 955.70 лева /словом хиляда деветстотин 

петдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 
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изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.9.2. "ГЕОДЕТ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 1 412.45 лева /словом хиляда 

четиристотин и дванадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.10. Обособена позиция № 10: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 

 

4.10.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 388.55 лева /словом две хиляди триста 

осемдесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.10.2. "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  



86 

 

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 3 100.00 лева /словом три хиляди и сто 

лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

4.10.3. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 115.00 лева /словом две хиляди сто и 

петнадесет лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 
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съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.11. Обособена позиция № 11: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2“. 

 

4.11.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 1090.00 лева /словом хиляда и деветдесет 

лева/ без ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

 

4.12. Обособена позиция № 12: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. 

УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА““. 

 

4.12.1. "СУПЕРВИЖЪН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6.  

Оферта по същество: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 2 000 лева /словом две хиляди лева/ без 

ДДС. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е 

съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, 

съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при спазване на 

изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугата за обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на предложението в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

5. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

6. След като по обособени позиции беше извършена проверка за съответствието на 

техническите и ценовите предложения на участниците с предварително обявените условия 

на поръчката преди да извърши класиране на допуснатите оферти по критерия за възлагане 

„най-ниска цена“, комисията пристъпи към проверка относно наличието на необичайно 

благоприятни оферти, при което направи следните констатации: 

 
 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
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СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК 

„ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

По обособената позиция от трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 

оферта от един участник – "ГЕОДЕТ" ЕООД, която съдържа предложение, свързано с 

цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при избрания от 

възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на поръчката 

на останалите участници по обособената позиция 

 
 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН 

БЛОК 22“. 

По обособената позиция от трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 

оферта от един участник – "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, която съдържа предложение, 

свързано с цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при 

избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на 

поръчката на останалите участници по обособената позиция 

 
 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН 

БЛОК  „ДАП““. 

По обособената позиция от трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 

оферта от един участник – "МАТЕК" ЕООД, която съдържа предложение, свързано с цена 

(Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при избрания от 

възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на поръчката 

на останалите участници по обособената позиция 

 
 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, 

ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

По обособената позиция от петима допуснати участници е налице необичайно 

благоприятна оферта от един участник – "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД, която съдържа 

предложение, свързано с цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на 

оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за 

изпълнение на поръчката на останалите участници по обособената позиция 

 
 

Обособена позиция № 5: 
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„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК  

„СТРОИТЕЛ 3““. 

По обособената позиция от петима допуснати участници не е налице необичайно 

благоприятна оферта от участник, която да съдържа предложение, свързано с цена (Цена за 

изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при избрания от възложителя 

критерий за възлагане „най-ниска цена/, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на поръчката на останалите 

участници по обособената позиция. 

 
 

Обособена позиция № 6: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО 

ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

По обособената позиция от петима допуснати участници е налице необичайно 

благоприятна оферта от един участник – "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД, която съдържа 

предложение, свързано с цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на 

оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за 

изпълнение на поръчката на останалите участници по обособената позиция. 

 
 

Обособена позиция № 7: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН 

БЛОК  № 2“. 

По обособената позиция от четирима допуснати участници не е налице необичайно 

благоприятна оферта от участник, която да съдържа предложение, свързано с цена (Цена за 

изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при избрания от възложителя 

критерий за възлагане „най-ниска цена/, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на поръчката на останалите 

участници по обособената позиция. 

 
 

Обособена позиция № 8: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2““. 

По обособената позиция от трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 

оферта от един участник – „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, която съдържа предложение, 

свързано с цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при 

избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на 

поръчката на останалите участници по обособената позиция. 
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Обособена позиция № 9: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5“. 

По обособената позиция са налице само двама допуснати участници, което определя 

липсата на необичайно благоприятна оферта. 

 

 
 

Обособена позиция № 10: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 

16“. 

По обособената позиция от трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 

оферта от един участник – "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, която съдържа предложение, 

свързано с цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване /при 

избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за изпълнение на 

поръчката на останалите участници по обособената позиция. 

 
 

Обособена позиция № 11: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, 

БЛОК № 2“. 

По обособената позиция е налице само един допуснат участник, което определя липсата на 

необичайно благоприятна оферта. 

 
 

Обособена позиция № 12: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, 

БЛОК „КИТКА““. 

По обособената позиция е налице само един допуснат участник, което определя липсата на 

необичайно благоприятна оферта. 

 

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия 

протокол мотиви комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 
I. На основание чл. 195 във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП да бъде изискана подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката от 

участниците, по отношение на които е установено, че офертата им съдържа предложение, 

свързано с цена, което подлежи на оценяване /при избрания от възложителя критерий за 

възлагане „най-ниска цена/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
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стойност на предложенията за цена за изпълнение на поръчката на останалите участници по 

съответната обособената позиция, както следва: 

 

Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА 

СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, 

БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

– "ГЕОДЕТ" ЕООД; 

 

Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА 

СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“. 

– "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД; 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““. 

– "МАТЕК" ЕООД; 

 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

– "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД; 

 

Обособена позиция № 6: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

– "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД;  

 

Обособена позиция № 8: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““. 

– „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД; 

 

Обособена позиция № 10: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 

– "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД. 
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Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.72,  ал.1 от ЗОП срокът за представянето на 

обосновката по настоящата точка е 5 /пет/ календарни дни, считани от получаването на 

искане за това. 

 

Четвърто заседание: 

 

На 29.05.2020 г. се събра назначената със Заповед № ОП-29 от 08.10.2019г. на инж. 

Мариана Александрова Цекова -вр.и.д. кмет на Община Смолян, избрана с Решение 

№1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян и Заповед № ОП-44 от 31.12.2019г. на Кмета на 

Община Смолян комисия. 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4, чл. 195 във връзка с чл.72, ал.3  от ЗОП, включващи разглеждане на обосновки 

на предложена цени за изпълнение, при което бяха извършени следните действия и бяха 

направени следните констатации: 

1. На своето предходно заседание комисията констатира наличието на необичайно 

благоприятни оферти спрямо участници в настоящата обществена поръчка, предвид което 

изиска представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение по съответната обособена позиция. Комисията направи 

следните констатации: 

 

Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. 

СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“, че 

офертата на участника "ГЕОДЕТ" ЕООД, съдържа предложение, свързано с цена, което 

подлежи на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска 

цена/ и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за 

цена за изпълнение на поръчката на останалите участници по същата обособена позиция, 

правилно с писмо с Изх. № ДЛ006868/12.03.2020г. от участника е изискано да представи в 

5-дневен срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 575.13 лева /словом пет 

хиляди петстотин седемдесет и пет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. 
Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

geodet_@abv.bg. Искането е изпратено също и чрез куриер на адреси: гр. Стара Загора, ул. 

„Иван Мирчев“№ 4, ет. 3, ап. 12, посочен като седалище и адрес на управление, както и на  

посочения от участника адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. “Ген. Гурко“ № 64, 

офис 1, където пратките са приети и получени от представител на участника, посоченото 

обстоятелство е удостоверено чрез обратни разписки с име и дата на получаване – 

13.03.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян e постъпила писмена обосновка 

за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката, както следва: 
 

 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. "ГЕОДЕТ" ЕООД ДЛ006868-001 от 17.03.2020 г. 

mailto:geodet_@abv.bg
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В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП комисията отвори постъпилото 

писмо от участника "ГЕОДЕТ" ЕООД и пристъпи към разглеждане на представената 

обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участника: 

След подробен анализ на обосновката на "ГЕОДЕТ" ЕООД по отношение на 

предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.72, ал.2, и т.2 от ЗОП, поради което обосновката следва да бъде 

приета, а участникът следва да бъде допуснат до класиране на офертата по определения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената 

обосновка: 

1.Съгласно чл.70 ал.2 от ЗОП 

Формиране на предложената цена 

При остойностяване на предложената цена за изпълнение на поръчката, са имали предвид: 

Необходима издръжка на персонала: 

 Ключовите специалисти са определени в зависимост от изискването на Възложителя 

и видовете дейности на поръчката; 

 Заетостта за всеки специалист е определена според оптималния срок на изпълнение 

на поръчката; 

 Участието на специалистите според максималната възможна продължителност за 

приключване на проекта. Месечните разходи за специалистите зависи от ангажираността 

им, в зависимост от графика и срока за изпълнение. 

Метод на ценообразуване 

 Предложената цена за изпълнение на услугите по обекта е в съответствие с 

политиката на участника за определяне на цени. Използван е разходния подход за 

ценообразуване, при който се вземат предвид всички очаквани разходи на база на 

дългогодишния опит и предварително проучване на проекта; 

 Използвани са основно разходите за труд, материали и транспорт, съгласно 

определения екип специалисти и тяхната заетост. Възнаграждението е съобразено и с това, 

че основните специалисти са в основния списък на фирмата и издръжката им се формира и 

от други обекти, по които работят. Това води до намаляване на себестойността на услугата, 

тъй като не е необходимо да се наемат външни високоплатени експерти за специализиран 

труд. Тяхната заетост е съобразена с планираната продължителност на СМР на обекта, 

съгласно указанията в документацията и очакваната им ангажираност. 

 Към разходите на обекта са отнесени и текущи разходи за транспорт; 

2. Редица благоприятни за дружеството условия: 

 Технически персонал по всички специалности и помощен персонал на постоянни 

трудови договори към фирмата - 27 човека. 

 Наличие на осигурен офис в гр. Смолян; 

 Натрупаният опит от организацията на работа при редица изпълнени големи обекти, 

подобни на обекта на поръчката, оптимизира работата и дейностите на екипа и намалява 

разходите 

 Наличието на обекти в близост до обекта на поръчката, определя и оптимизирането 

на разходите; 

 
За извършване на строителен надзор сграда 

№ Длъжност 
 

Заетост чов/час Единична цена Обща цена 

/лв./ без ДДС 

За сграда 1 
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1 Ръководител екип, 

отговорник по 

качеството и експерт 

по част СК 

  

100 

 

10,00 

 

1000 

 

2 
Ключов експерт част 

„Архитектура” 
 

80 8,00 
 

640 

 

 
3 

Ключов експерт по 

част ЕЕ 
 

80 8,00 
 

640 
 

 
4 

Ключов експерт по 

част ПБ 
 

80 8,00 
 

640 

 

 

5 
Технически 

сътрудник - 

обработка на 

документи 

  

40 

 

8,00 

 

320 

 

За надзор сграда заплати:                                                                                            3240лв. 
 

 

6 

Транспорт    
400лв. 

 

Консумативи   50,00лв 
 

 Печалба    
1885,13 лв. 

 

 
                                                                                                              Общо: 5575,13 лв. без ДДС 
 

Имайки предвид горните предпоставки, ценовата оферта е формирана, отчитайки 

необходимите разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката, съобразено с 

изискванията на Възложителя. 

Мотиви:  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. 

За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на строителството, 

спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 

държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. 

Това задължение участникът е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, 

са относими към категорията факти, посочени в чл.72, ал.2 от ЗОП.  

За определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел всички 

съществени фактори и основните ценообразуващи компоненти, които са важни и следва да 

бъдат отразени при определянето на цената, а именно: - разходите за труд, материали и 

транспорт, съгласно определения екип специалисти и тяхната заетост. На първо място 

участникът е пояснил, че  Ключовите специалисти са определени в зависимост от 

изискването на Възложителя и видовете дейности на поръчката, а участието на 

специалистите е предвидено според максималната възможна продължителност за 

приключване на проекта. Месечните разходи за специалистите зависи от ангажираността 

им, в зависимост от графика и срока за изпълнение. След което е представен конкретен 

метод на ценообразуване, който е в съответствие с политиката на участника за определяне 

на цени, като е използван разходния подход за ценообразуване, при който се вземат 

предвид всички очаквани разходи на база на дългогодишния опит и предварително 

проучване на проекта. При определяне на размера на възнагражденията е съобразено и 
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обстоятелството, че основните специалисти са в основния списък на фирмата и издръжката 

им се формира и от други обекти, по които работят. Това води до намаляване на 

себестойността на услугата, тъй като не е необходимо да се наемат външни високоплатени 

експерти за специализиран труд. Тяхната заетост е съобразена с планираната 

продължителност на СМР на обекта, съгласно указанията в документацията и очакваната 

им ангажираност. Разполагаемостта с технически персонал по всички специалности и 

помощен персонал на постоянни трудови договори към фирмата - 27 човека, обуславят 

ресурсна обезпеченост,  покриваща всички аспекти от изпълнението на поръчката, без 

необходимост от допълнителни разходи за наемане на допълнителен персонал, същата 

представлява благоприятно условие, обуславящо икономичност при предоставянето на 

услугата.  Следва да отбележим, че представената обосновка не се свежда единствено до 

изброяване на благоприятните за участника условия при предоставянето на услугата, в 

същата е налице представяне на конкретни предвиждания относно предложеното 

ценообразуване. Представени са експертите, които ще участват при изпълнение на 

поръчката, като за всеки от тях е посочена длъжност, предвидена заетост /часове/, единична 

и обща цена, тоест участникът е анализирал, всички ключови фактори, които да определят 

числово формирането на стойността на труда на екипа, съобразно даденостите и 

спецификите за изпълнение на поръчката, което с оглед продължителността на 

ангажимента се характеризира като напълно обосновано и достатъчно обезпечено. Въз 

основа на изложеното в обосновката комисията констатира, че предвижданията са разумни 

и изпълними, като наред с това съответстват на спецификата на строителния обект, на 

който ще се предоставя  услугата. Комисията определя, че предвиденият от участника екип 

и време за изпълнение са достатъчни, като при определените в офертата цени на труда, 

обуславят изпълнението на поръчката при оферираната цена. 

На следващо място участникът изтъква наличие и  на  други благоприятни условия, 

обуславящи икономичност при изпълнението като: - Наличие на осигурен офис в гр. 

Смолян; Наличието на обекти в близост до обекта на поръчката, което определя и 

оптимизирането на разходите; Натрупаният опит от организацията на работа при редица 

изпълнени големи обекти, подобни на обекта на поръчката, оптимизира работата и 

дейностите на екипа и намалява разходите. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният опит 

при изпълнение на сходни обекти, обуславят нормалното и безпрепятствено изпълнение на 

поръчката.   

При формирането на ценовото си предложение, освен разходите за труд, участникът 

е калкулирал и разходи за транспорт, консумативи и печалба. При определянето им са взети 

предвид определения екип специалисти и тяхната заетост, отчетени са благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на предложената за 

изпълнението на поръчката цена, ценообразуващи показатели, свързани с предоставената 

услуга и процент на печалба, но при всички положения направените предвиждания следва 

да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с точно 

стойностно определяне са продиктували числовите изражения на ценообразуващите 

елементи, което е извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания със стойностно изражение досежно часова ставка, 

разходи за материали и печалба, които са обезпечени, гарантирани и реално удостоверени 

от участника, като наред с това са отчетени спецификите на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

финансовото предложение, въз основа на което участника е удостоверил наличието на 

предложение, което да обезпечава качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

изискванията на възложителя за оферираната цена.  
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Комисията счита, че не е налице необходимост от други органи да бъде изисквана 

информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни 

споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и 

документите, представени или посочени в обосновката на участника.  

Комисията счита, че не е налице необходимост от участника да бъде изискана 

уточняваща информация. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът "ГЕОДЕТ" ЕООД по несъмнен начин доказва 

реалността и обективността на предлаганата цена за изпълнение на поръчката, като 

направеното планиране дава гаранции за качествено изпълнение на услугата. В 

съответствие с правомощията си и след оценка по отношение на пълнота и обективност на 

представената обосновка относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, на които се 

позовава участникът, комисията приема писмената обосновка на "ГЕОДЕТ" ЕООД по 

отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката, поради наличие на 

обективни обстоятелства, свързани с избраните технически решения, и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. Въз основа на подадените 

оферти и извършените анализи и констатации, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И:  
І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника "ГЕОДЕТ" ЕООД предложение, досежно оферираната цена за изпълнение 

на поръчката, за обособена позиция № 1, за обективна, реална и обоснована, поради което 

на основание чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, офертата на дружеството не следва да бъде 

отхвърлена, а обосновката следва да бъде приета, за обособена позиция № 1. 

 

 

Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“. 

 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“, че офертата на участника – 

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, съдържа предложение, свързано с цена, което подлежи на 

оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за 

изпълнение на поръчката на останалите участници по съответната обособена позиция, 

правилно с писмо с Изх. № ДЛ006868 от 12.03.2020 г. от участника е изискано да представи 

в 5-дневен срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 2 335.00 лева /словом две 

хиляди  триста тридесет и пет лева/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

office@kima.bg. Искането е изпратено също и чрез куриер на адреси: - гр. Пловдив 4000, 

район Централен, ул. „Филип Македонски“№ 50, ет. 4, посочен като седалище и адрес на 

управление, както и на  посочения от участника адрес за кореспонденция: - гр. Пловдив 

4000, бул. „Васил Априлов“ №20, ет.4, където пратките са приети и получени от 

представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратни 

разписки с име и дата на получаване – 13.03.2020 г.   

mailto:office@kima.bg
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В случая относима е разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, която гласи, че когато 

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от 

получаване на искането. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се подчертае, че 

представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до изтичане на 

определения от законодателя 5-дневен преклузивен срок. Следователно при наличието на 

получено на 13.03.2020г. искане за представяне на обосновка срокът за получаването й е до 

18.03.2019г. До посочения краен срок обосновката е следвало да бъде представена, т.е. 

физически /материално/ е следвало да бъде дадена на възложителя, за да се обезпечи 

правилното прилагане на регламентираното в горепосочената разпоредба задължение на 

участника и да се гарантира спазването на принципа на равнопоставеност. В този смисъл е 

необходимо да се подчертае, че когато обосновката е изпратена чрез куриер от значение е 

датата на получаването й при възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община 

Смолян не е получена обосновка от участника за предложената от него необичайно 

благоприятна оферта до крайния срок за получаването й – 18.03.2020г. 

 В контекста на фактически установеното съобразно разписаното в нормата на чл.72, 

ал.1 от ЗОП, която посочва, че обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на 

искането, комисията счита, че участникът "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД не е представил в 

срок обосновка в защита на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, по нито 

един от указаните с искането по чл.72, ал.1 от ЗОП начини във връзка с получаване на 

обосновката. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията 

единодушно  

Р Е Ш И : 
Предлага за отстраняване по обособена позиция №2 „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“,  участника  -– "КИМА 

КОНСУЛТ" ЕООД. 
Основание: чл. 195 във връзка с чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП и чл.72, ал.1 от ЗОП 
 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН 

БЛОК  „ДАП““. 

 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““, че офертата на 

участника "МАТЕК" ЕООД, съдържа предложение, свързано с цена, което подлежи на 

оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“/ и е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за 

изпълнение на поръчката на останалите участници по същата обособена позиция, правилно 

с писмо с Изх. № ДЛ006868/12.03.2020г. от участника е изискано да представи в 5-дневен 

срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
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предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 2 876.00 лева /словом две 

хиляди осемстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

lunchev@yahoo.com. Искането е изпратено също и чрез куриер на адрес: гр. Смолян 4700, 

ул. „Наталия“ №11, бл. 4, вх. Б, ет. 3, ап.5, където пратката е приета и получена от 

представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна 

разписка с име и дата на получаване – 13.03.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян e постъпила писмена обосновка 

за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката, както следва: 
 

 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. "МАТЕК" ЕООД ДЛ006868-001 от 16.03.2020 г. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП комисията отвори постъпилото 

писмо от участника "МАТЕК" ЕООД и пристъпи към разглеждане на представената 

обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участника: 

След подробен анализ на обосновката на "МАТЕК" ЕООД по отношение на 

предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.72, ал.3, изр.3 от ЗОП, поради което обосновката следва да не 

бъде приета, а участникът следва да бъде предложен за отстраняване.  

 

Описание на основните предвиждания на участника в представената 

обосновка: 

1. Обекта на поръчката се намира в гр. Смолян, което е наличие на изключителни 

благоприятни условия за участника  

2. Цената е предложена на база минимални цени за строителен надзор: 

Строителен надзор при изпълнение на мерки за енергийна ефективност в рамките на града 

минималната цена е 1,30 лв./м2 РЗП, а максимална 2,60 лв/м2 РЗП. 

При позиция № 3 РЗП е 2149,71 м2 

Т.е. 2149,71х1,3=2794,62лв. 

Участникът предлага 2876,00лв. 

 

Мотиви:  

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

подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. За да бъде 

приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 

свързани с икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод, избраните технически решения или наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите или за 

изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по 

отношение на услугите или за изпълнение на строителството, спазването на задълженията 

по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи държавна помощ. В случая 

нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да 

бъдат подведени под посочените в нормата 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 чл.72, ал.2 от ЗОП. 

На първо място в обосновката си участникът сочи, че обекта на поръчката се намира 

в гр. Смолян, което е наличие на изключително благоприятни условия за участника, 

без да е посочил каквито и да е пояснения, твърдения или обстоятелства, обуславящи 

икономичност или техническо решение, което да представлява благоприятно условие за 

mailto:lunchev@yahoo.com
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участника и което съответно да има отражение върху предложената цена. За комисията не 

става ясно кои са благоприятните условия, тъй като не са представени никакви конкретни 

предвиждания, които да удостоверят по какъв начин местонахождението на обекта се 

отразява на оферирането на изключително ниска цена за изпълнение. 

На следващо място е посочено, че цената е предложена на база минимални цени за 

строителен надзор, а именно 1,30 лв./м2 РЗП, която минимална цена е умножена по РЗП на 

обекта. Така посочената сума представлява произведение на числа, приета от самия 

участник, без да е видно как участникът е определил общото разпределение на разходите, 

въз основа на което комисията да извърши преценка за тяхната обективност. Не са 

изложени предвиждания за определяне на ценообразуващите елементи при формиране на 

ценовото предложение, съответно стойностно разпределение на услугата, включващо 

например: - разходи за възнаграждения на експертите от екипа; - транспортни разходи; - 

разходи за офис и консумативи и печалба. Липсва информация относно вида и броя на 

експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, както и 

предвиждания относно заетостта на отделните експерти като продължителност, поради 

което за комисията не е видно и дали изпълнението е ресурсно обезпечено и съответно дали 

финансовото планиране на участника, отговаря на потребностите на изпълнението на 

поръчката в съответствие с изискванията на възложителя. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, 

на които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на 

чл.72, ал.2 от ЗОП.  В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. 

Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в 

обосновката по никакъв начин не са относими към някоя от категорията факти, посочени в 

посочената разпоредба. Предложението на участника: не съдържа в себе си елемент на 

уникалност и творчески подход, които да не са предлагани досега от други участници в 

поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо решение, което да съдържа в себе 

си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво именно създадената 

организация на работа представлява спрямо този участник по-специално техническо 

решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени обстоятелства, 

свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнението на 

обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на обосновката, защото 

липсват конкретни данни и обосновани финансови разчети, които да покажат и докажат по 

безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска цена и елементите на 

ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-общо предвижданията 

на участника не са обосновани, доказани и/или не показват каква е връзката им с начина на 

формиране на предложената цена.  

Комисията счита, че не е налице необходимост от други органи да бъде изисквана 

информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни 

споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателства и 

документите, представени или посочени в обосновката на участника.  

Комисията счита, че не е налице необходимост от участника да бъде изискана 

уточняваща информация. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на направеното 

ценово предложение, тъй като представените данни не са достатъчни, за да обосноват 

предложената цена за изпълнение на поръчката и да удостоверят наличието на което и да 

било обстоятелство по чл.72, ал.2 от ЗОП. Посочените обстоятелства обосновават извод, че 

обосновката на участника "МАТЕК" ЕООД за предложената цена за изпълнение на 

поръчката не следва да бъде приета. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията.  

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно 
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Р Е Ш И: 
 

Предлага за отстраняване по обособена позиция № 3 „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““,  участника  -– "МАТЕК" 

ЕООД. 

Основание: чл. 195 във връзка с чл.107, т.3, пр.2 от ЗОП и чл.72, ал.3, изр.3 от ЗОП. 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, 

ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. 

СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““, че офертата на 

участника "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД, съдържа предложение, свързано с цена, което 

подлежи на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска 

цена/ и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за 

цена за изпълнение на поръчката на останалите участници по същата обособена позиция, 

правилно с писмо с Изх. № ДЛ006868/12.03.2020г. от участника е изискано да представи в 

5-дневен срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 3 800.00 лева /словом три 

хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 
Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

stroitel.bg.sz@gmail.com. Искането е изпратено също и чрез куриер на адрес: гр. Стара 

Загора, ул. „Св. Отец Паисий“ №61, ет. 7, ап. 19, където пратката е приета и получена от 

представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна 

разписка с име и дата на получаване – 16.03.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян постъпи писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката, както следва: 
 

 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД ДЛ006868-001 от 19.03.2020 г. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП комисията отвори постъпилото 

писмо от участника "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД и пристъпи към разглеждане на 

представената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участника: 

След подробен анализ на обосновката на "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД по отношение 

на предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което обосновката следва да бъде 

приета, а участникът следва да бъде допуснат до класиране на офертата по определения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 

mailto:stroitel.bg.sz@gmail.com
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Описание на основните предвиждания на участника в представената 

обосновка: 

При изготвянето на офертата за участие в процедурата по обществена поръчка с в 

частта на настоящата обособена позиция, „Строител БГ“ ЕООД се е съобразил със 

спецификата на поръчката, съгласно: 

 Обема и вида на СМР, предстоящи за изпълнение на обекта. За целта е ползвана 

информацията качена на сайта на Възложителя - Община Смолян, а именно: „Техническо 

задание за изпълнение на обществената поръчка“ (Приложение №1); „Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата “ (Приложение №2); Техническа 

спецификации за изпълнение на строителството на обектите/строежите - за конкретната 

обособена позиция;  Проекто - договор за възлагане на обществената поръчка; Техническа 

документация - архитектурни заснемания, доклади ОЕЕ, технически паспорти и др. 

информация качена при процедурата за избор на изпълнител на строителството 

(инженеринг); 

 Времетраенето (срока) на строителството и оттам свързания с него ориентировъчен 

срок на работата на строителния надзор; 

 Обхвата на задачите и дейностите, които следва да „извърши строителния надзор за 

качествено и отговорно изпълнение на своите задължения;  

 Необходимите специалисти и персонал за изпълнението на поръчката, съгласно 

предвижданите проектни части. 

 Условията, поставени от Възложителя - Община Смолян, съгласно всички 

документи, вкл. и образците за участие в поръчката. 

 Други условия, поставени от Възложителя в процедурата за обществена поръчка за 

същия обект (обособена позиция) при избор на изпълнител - строител. 
При упражняването дейностите строителен надзор на обекта основно следва да се 

изпълни: 

- Консултации и контрол на изпълняваното по проект строителство от започването на 

обекта с откриването на строителната площадка и до завършването на всички СМР, 

приемането и въвеждането му в експлоатация.  

- Подготовка, преглед, коригиране, съставяне, приемане и подписване на 

необходимите нормативни документи по време на строителния процес, свързани със 

строителния надзор. Включително изготвяне на нов /или допълнен технически паспорт. 

- Регулярни участия в провежданите работни срещи с участниците в строителството - 

възложител, строител, проектант, специалистите от строителния надзор. 

- Други дейности и документи, според условията на поръчката и изисквания от 

възложителя, включително и нововъзникнали според обстоятелствата при изпълнението на 

проектните СМР. 

- Дейности, отговорности и задължения, които са законово и нормативно определени 

за услугата строителен надзор по сега действащото в Република България законодателство . 

За изпълнението на тези задължения, участникът се е съобразил със собствените си 

възможности, спецификата на обекта и във връзка с изготвянето на ценовата оферта е 

направил собствена калкулация (план - сметка), включваща всички характерни дейности 

при упражняването на строителния надзор. Данни от нея са представени в хода на 

настоящата обосновка. 

При съставянето на ценовото предложение, специалисти на „Строител БГ“ ЕООД са се 

базирали на: 

 Технико - икономическите особености на предоставяната услуга.  

 Наличие на изключително благоприятни условия за дружеството при изпълнението 

на услугата; 

Съобразно спецификата и съдържанието на поръчката и в изпълнение на изискванията 

на възложителя, съдържащи се в указанията за участие, е определен екипа от експерти със 

съответната професионална квалификация, които ще бъдат необходими за изпълнението на 

всички части от поръчката. Счита се, че те с професионалния си опит, знания и умения 

покриват всички направления на дейностите, предмет на основните задачи. 
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1. При формиране на цената за изпълнение на услугата, посочена в документацията, са 

взети предвид технико - икономическите особености на предоставяната услуга при което: 

- Икономическите особености на услугата, която следва да се извърши се основава на 

технико - икономическите особености и характеристики на предстоящите за изпълнение 

строително - монтажни работи. Като видове, количества, а също така и като относителна 

съпоставимост на отделни групи видове СМР с техните количества. Имат се в предвид 

например кои видове или групи от видове СМР са преобладаващи от гледна точка на 

големината на техния обем в количествено - стойностно отношение. 

 Основните CMP и дейности, които ще се изпълняват на обекта са свързани 

изключително с мерките за енергийна ефективност, съгласно програмата за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Тези мерки включват 

няколко основни СМР, като топлоизолиране на сградата, чрез проектираната конкретно за 

нея топлоизолационна система. Топлоизолацията ще се извършва по фасади, покриви, 

подове, тавани на мазетата в сутерена, открити тераси и т.н. според проекта, основно ще се 

подмени и дограмата по фасадите с такава, която е енергийно ефективна. Ще се изпълняват 

и съпътстващи СМР, всичките допустими за финансиране от програмата. По подробно тези 

мерки са описани и в приложената техническа спецификация за изпълнението на СМР 

(инженеринг). Предстои да бъде избран и изпълнител на строителните работи, който 

съгласно условията на инженеринга първоначално следва се изработи проект и след 

неговото одобряване да изпълни самото строителство. В тази връзка и задачите на 

строителния надзор ще зависят по - конкретно от предвидените проектни работи и начина 

на тяхното контролиране при изпълнението им. Но предварително е ясно, че строителния 

надзор, чрез своите специалисти ще контролира изпълнението на определено ограничен вид 

СМР, спрямо принципно възможните многообразни видове СМР, характерни за едно 

типично строителство. Под характерни за едно типично строителство СМР се разбира 

например конструктивни и архитектурни елементи типични за една изцяло нова сграда - 

като СТБ-фундаменти, СТБ- колони, СТБ-греди, СТБ-стени (шайби), зидарии (всякакви 

видове - носещи или преградни, тухлени, газобетонни, гипсокартонени или др.), СТБ-

етажни плочи, стълбища и т. н. Тук такива мащабни и обемни СМР няма да има. Предимно 

ще се изпълняват, както беше споменато и по горе енергийно - ефективни мерки, свързани с 

топлоизолацията на сградата. Тази характерна особеност на концентрация на определени 

мерки и дейности от този вид води и до тясна специализация на необходимите специалисти 

от страна на строителния надзор. Ясно е, че за надзорния контрол ще са необходими 

основно специалист/и - архитект и/или такъв по енергийна ефективност. Това е така, тъй 

като основните СМР и като видове и като относително по-големи количества (оттам и 

стойност) ще са от компетенцията на специалистите по части „Архитектурна” и „Енергийна 

ефективност”. Може определено да се приеме, че тежестта на контрола и като време и като 

отговорност за качественото изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще падне 

основно на този/тези експерти. Те ще трябва да присъстват най-често и да упражняват на 

практика непрекъснат строителен контрол и на самия строеж и при работата им с 

документите (проекти, сертификати, протоколи, актове, графици и т.н.). Така за основните 

дейности на практика ще се използват и относително малко като брой специалисти - тези за 

основните ЕЕ - мерки , описани по -горе. Това неминуемо води и до икономичност, която е 

взета в предвид при съставянето на офертата. Разбира се, съгласно НПЕЕМЖС и според  

проекта ще има и частите „Конструктивна/Конструктивно становище“, „Електро“ и др. Но 

тяхната тежест и като видове и като количества на СМР и като технологично време на 

изпълнение, а оттам и като контрол от страна на строителния надзор ще бъде относително 

по-малка. Конкретно за упражняването на строителния надзор се има в предвид, че по тези 

дейности ще е необходимо относително по-малко експертно време, което ще вложат като 

труд конкретните специалисти (стр. конструктор, ел. специалист). Например по част 

„Конструктивна“, ако проекта представлява само конструктивно становище може и да се 

окаже да няма необходимост от конкретни укрепващи конструктивни мерки. Но и в случай 

на предвидени такива в проекта, както казахме по - горе те ще са с относително по - малка 

тежест като време на изпълнение. По част „Електро" в общите части на сградата 
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(стълбищни клетки, коридори на мазета) основно ще се подменят старите осветителни тела 

с нови - енергийно ефективни. При упражняването на строителния надзор по време на 

строителството по тези части на проекта, а също така и по части „Пожарна безопасност“, 

„ПБЗ", „ПУСО“ също е предвидено разпределение на съответни специалисти от списъка на 

участника с физически лица. Така или иначе след изготвянето на инвестиционния проект 

надзора по всички негови части ще бъде обезпечен с необходимите експерти. 

 - Гореописаните икономически особености на изпълняваните СМР, водят пряко до 

икономичност на част от дейностите при упражняване на строителния надзор - тези при 

документооборота. Оттам и до цената в офертата. Това се дължи и на факта, че например 

няма да има нужда да се съставят и част от характерните документи - протоколи и актове в 

процеса на строителство по Наредба №3/31.07.2003 г. - например за изкопи и насипи, за 

приемане на фундаменти, за приемане на СМР по нива и елементи на стр. конструкция, за 

цялата конструкция и др. (евентуално - Обр.3, 5, 6, 7, 8, 14). Или поне в значителна степен 

ще отпаднат - зависи все пак от бъдещия проект. Поради тези причини няма да има нужда и 

да се отчитат (измерват, изчисляват) съответните количества СМР , характерни за т.нар. 

„груб строеж“. Т.е. и работата при съставянето и проверката на количества СМР - за Акт 

обр.12 ще е по - малка. 

2. При формиране на цената за изпълнение на услугата, посочена в документацията, са 

взети в предвид наличие на изключително благоприятни условия за дружеството при 

изпълнението на услугата. 

- Основния офис и седалището на дружеството е в гр. Стара Загора. За да се 

осъществява дейността по надзора са предвидени и включени в цената неминуеми 

транспорти разходи. Разстоянието от Ст. Загора до Смолян е около 170 км. С автомобила на 

фирмата, с който разполагат се изминава за около 2 ч и 45 мин. За целта допълнително е 

предвидено и осигуряването (наемането) на малък апартамент за нощувки, който да служи 

и като офис за нуждите на специалистите. Сключен е предварителен договор със 

собственика на апартамента, който ще влезе в сила от момента, в който се открива 

строителната площадка и ще е до края на дейността. Преди евентуалното сключване на 

договор с Възложителя - Община Смолян и/или при желание от негова страна по всяко 

време участникът е готов да предостави този договор за наем като доказателство. 

Осигуряването на наетия апартамент води до икономичност в оферта по отношение на 

разходите за командироване на служителите до обекта. Така например пътуването до гр. 

Смолян ще се ограничи до един, максимум два пъти на всеки 10 дни. Това ще намали 

транспортните разходи за сметка на наемната цена, която относително като месечен наем 

не е голяма според участникът. С тези действия по осигуряването на работен апартамент, 

служещ и за нощуване на специалистите се осигуряват изключително благоприятните 

условия за дружеството, които водят и до икономичност на офертата. 

- За икономичност на офертата допринасят и благоприятните наемни условия с 

които работи дружество при работата със специалистите си. Определените експерти от 

екипа, които ще изпълняват поръчката са наети по граждански договори при рамкови 

условия, което позволява да се направи конкретно възлагане при най-благоприятни цени 

(свобода при договаряне на възнаграждението) и срокове при договорените рамкови 

условия (гъвкаво работно време). В предвидения временен работен апартамент - офис ще се 

достави необходимото оборудване за работа - необходимата техническа и нормативна база - 

компютърна техника, софтуер и всички закони, наредби, правилници, стандарти, 

нормативи, справочници и други, необходими за изпълнението на задачата. Някои от 

дейностите, отнасящи се до работата на всички специалисти (като получаването на проекти 

и др.) ще се извършват от тях в условията на тяхната взаимозаменяемост. Това се отнася и 

до някои от контролните им функции по проектните части, като „ПБ“ „ПУСО“ и „ПБЗ“. 

Това също води в известна степен до икономичност на разходите. 

 При определянето на офертната цена са предвидени всички необходими разходи за 

упражнявания строителен надзор при което: 

- Като продължителност на работата, било то като присъствие и контрол на обекта 

и/или работа в офис среда с документация е предвидено да бъде от откриването на 
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строителната площадка през целия срок на строителството до неговото завършване, 

окончателно приемане и въвеждане в експлоатация. 

- За строителен надзор по време на изпълнението на всички проектни СМР е 

предвиден постоянен контрол от страна на специалист/и според вида на изпълняваните в 

момента СМР. 

 В калкулацията на офертната цена са предвидени разходи за хонорари и 

командировки на специалистите и управителя на дружеството, който ще изпълнява и 

ролята на ръководител на екипа; транспортни разходи с фирмения автомобил; разходи за 

наем и консумативи на офиса (апартамента), който се наема. В разходите за заплащане на 

труда на специалистите от екипа са включени възнагражденията им, начисленията върху 

тях съгласно трудовото законодателство, социални и здравни осигуровки, 

административно-управленски разходи. Спазени са изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд. Предвидените стойности на 

хонорарите са пазарни и приемливи за всичките специалисти. В сметката е предвидена и 

нормативна печалба на дружеството. Така в изчислената офертна цена са предвидени по 

пера следните суми: за труд на специалистите (хонорари) - общо 2 280 лв.; за транспортни 

разходи - общо 600 лв.; наем на офис и консумативи - общо 560 лв.; Печалба на 

дружеството - 360 лв.; Обща сума, еднаква с цената от офертата - 3 800 лв. Всички цени са 

без ДДС. 

Мотиви:  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. 

За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на строителството, 

спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 

държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства.  

Участникът е изложил твърдения, относими към категорията факти, посочени в 

чл.72, ал.2, т.2от ЗОП.  

 При определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът на първо място е 

отчел икономическите особености на предоставяните услуги, като се е съобразил със 

собствените си възможности и спецификата на обекта. Икономическите особености на 

услугата, която следва да се извърши се основава на технико - икономическите особености 

и характеристики на предстоящите за изпълнение строително - монтажни работи. Като 

видове, количества, а също така и като относителна съпоставимост на отделни групи 

видове СМР с техните количества. Отчетени са например кои видове или групи от видове 

СМР са преобладаващи от гледна точка на големината на техния обем в количествено - 

стойностно отношение. Като обстоятелства, обуславящи икономичност, водеща до 

предложена по-ниска цена участникът изтъква обстоятелството, че строителния надзор, 

чрез своите специалисти ще контролира изпълнението на ограничен вид СМР на 

конкретния обект, спрямо принципно възможните многообразни видове СМР, характерни 

за едно типично строителство. Под характерни за едно типично строителство СМР се 

разбира например конструктивни и архитектурни елементи типични за една изцяло нова 

сграда - като СТБ-фундаменти, СТБ- колони, СТБ-греди, СТБ-стени (шайби), зидарии 

(всякакви видове - носещи или преградни, тухлени, газобетонни, гипсокартонени или др.), 

СТБ-етажни плочи, стълбища и т. н. Тук такива мащабни и обемни СМР няма да има. 

Предимно ще се изпълняват енергийно - ефективни мерки, свързани с топлоизолацията на 

сградата. Тази характерна особеност на концентрация на определени мерки и дейности от 

този вид води и до тясна специализация на необходимите специалисти от страна на 

строителния надзор. Отчетено е, че за надзорния контрол ще са необходими основно 
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специалист/и - архитект и/или такъв по енергийна ефективност. Това е така, тъй като 

основните СМР и като видове и като относително по-големи количества (оттам и стойност) 

ще са от компетенцията на специалистите по части „Архитектурна” и „Енергийна 

ефективност”, тежестта на контрола и като време и като отговорност за качественото 

изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще падне основно на този/тези експерти. 

Те ще трябва да присъстват най-често и да упражняват на практика непрекъснат строителен 

контрол и на самия строеж и при работата им с документите (проекти, сертификати, 

протоколи, актове, графици и т.н.). Така за основните дейности на практика ще се използват 

и относително малко като брой специалисти, което неминуемо води и до икономичност, 

която е взета в предвид при съставянето на офертата. Предвидени са експерти и по другите 

проектни части, например „Конструктивна/Конструктивно становище“, „Електро“ и др., но 

тяхната тежест и като видове и като количества на СМР и като технологично време на 

изпълнение, а оттам и като контрол от страна на строителния надзор ще бъде относително 

по-малка. Конкретно за упражняването на строителния надзор се има в предвид, че по тези 

дейности ще е необходимо относително по-малко експертно време, което ще вложат като 

труд конкретните специалисти (стр. конструктор, ел. специалист). В подкрепа на тези 

твърдения участникът е описал защо ангажиментите на експертите например по част 

„Конструктивна“ и част „Електро" при упражняването на строителния надзор ще бъде 

относително по-малка като количество и технологично време за изпълнение на конкретния 

обект. По тези части на проекта, а също така и по части „Пожарна безопасност“, „ПБЗ", 

„ПУСО“ е предвидено разпределение на съответни специалисти, предвидено е надзора по 

всички части на инвестиционния проект да бъде обезпечен с необходимите експерти от 

списъка на участника с физически лица, като при предвиждане на съответните 

възнаграждения е съобразен очаквания обем на техните ангажименти. 

Описаните икономически особености на изпълняваните СМР, според участникът, водят 

пряко и до икономичност на част от дейностите при упражняване на строителния надзор - 

тези при документооборота. Оттам и до цената в офертата. Това се дължи и на факта, че 

например няма да има нужда да се съставят и част от характерните документи - протоколи 

и актове в процеса на строителство по Наредба №3/31.07.2003 г. - например за изкопи и 

насипи, за приемане на фундаменти, за приемане на СМР по нива и елементи на стр. 

конструкция, за цялата конструкция и др. (евентуално - Обр.3, 5, 6, 7, 8, 14). Или поне в 

значителна степен ще отпаднат - зависи от бъдещия проект. Поради тези причини няма да 

има нужда и да се отчитат (измерват, изчисляват) съответните количества СМР, характерни 

за т.нар. „груб строеж“ т.е. и работата при съставянето и проверката на количества СМР - за 

Акт обр.12 ще е по - малка. 

- При анализ и оценка на изложените обстоятелства по отношение на икономическите 

особености на предоставяните услуги, комисията счита, че участникът е отчел всички 

съществени фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на 

цената, като се е съобразил със спецификата на обекта, очаквания обем и вида на СМР, 

предстоящи за изпълнение на обекта и собствените си възможности. Предвижданията са 

аргументирани и относими към конкретния обект, същите се основават на изходната 

информация предоставена от възложителя, очаквания обем и срок на ангажимента, 

преценени на база професионалния опит, знания и умения на участника, така че да 

покриват всички направления на дейностите, предмет на обществената поръчка. От една 

страна са изложени обективни обстоятелства, обосноваващи икономичност при 

изпълнението, а от друга страна са представени предвижданията за обхвата на  услугата, 

като конкретно са разписани основните задължения на строителния надзор, включващи 

консултации и контрол на изпълняваното строителство от започването на обекта до 

завършването на всички СМР, приемането и въвеждането му в експлоатация; Подготовка, 

преглед, коригиране, съставяне, приемане и подписване на необходимите документи по 

време на строителния процес, свързани със строителния надзор, включително изготвяне на 

нов /или допълнен технически паспорт; участия в работни срещи с участниците в 

строителството и други дейности и документи, според условията на поръчката, 

включително и нововъзникнали според обстоятелствата.  
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На база подробното представените предвиждания на участника относно обхвата на 

услугата, обстоятелства, обосноваващи икономичност при изпълнението, както и 

предвиждания относно нововъзникнали обстоятелства /в зависимост от проекта/, за 

комисията е видно, че при определянето на цената са отчетени всички благоприятни 

икономически особености на услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  

покриват всички аспекти за качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка. 

- На следващо място за определяне на цената за изпълнение на поръчката 

участникът е отчел всички съществени фактори и основните ценообразуващи компоненти, 

които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на цената, а именно: - 

разходите за хонорари и командировки на специалистите и управителя на дружеството, 

който ще изпълнява и ролята на ръководител на екипа; транспортни разходи с фирмения 

автомобил; разходи за наем и консумативи на офиса (апартамента), който се наема. 

Пояснено е, че в  разходите за заплащане на труда на специалистите от екипа са включени 

възнагражденията им, начисленията върху тях съгласно трудовото законодателство, 

социални и здравни осигуровки, административно-управленски разходи; Спазени са 

изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията 

на труд; Предвидените стойности на хонорарите са пазарни и приемливи за всичките 

специалисти. В сметката е предвидена и нормативна печалба на дружеството. Така в 

изчислената офертна цена са предвидени по пера следните суми: за труд на специалистите 

(хонорари) - общо 2 280 лв.; за транспортни разходи - общо 600 лв.; наем на офис и 

консумативи - общо 560 лв.; Печалба на дружеството - 360 лв., като всички цени са без 

ДДС. Представените предвиждания относно предложеното ценообразуване, участникът 

аргументира с наличие на конкретно посочени в представената обосновка  благоприятни 

условия.  Отчетено е обстоятелството, че основния офис и седалището на дружеството е в 

гр. Стара Загора поради което са предвидени и включени в цената разходи за транспорт, 

който ще се осъществява с автомобила на фирмата. Освен това е предвидено и 

осигуряването (наемането) на апартамент за нощувки, който да служи и като офис за 

нуждите на специалистите, разходите за който също са калкулирани в цената, същите са 

определени  на база предварителен договор. Осигуряването на наетия апартамент, според 

участника води до икономичност в оферта по отношение на разходите за командироване на 

служителите до обекта, като ще се намалят транспортните разходи за сметка на наемната 

цена. С тези действия по осигуряването на работен апартамент, служещ и за нощуване на 

специалистите се осигуряват изключително благоприятните условия за дружеството, които 

водят и до икономичност на офертата. За икономичност на офертата допринасят и 

благоприятните наемни условия с които работи дружество при работата със специалистите 

си. Определените експерти от екипа, които ще изпълняват поръчката са наети по 

граждански договори при рамкови условия, което позволява да се направи конкретно 

възлагане при най-благоприятни цени (свобода при договаряне на възнаграждението) и 

срокове при договорените рамкови условия (гъвкаво работно време). В предвидения 

временен работен апартамент - офис ще се достави необходимото оборудване за работа - 

необходимата техническа и нормативна база - компютърна техника, софтуер и всички 

закони, наредби, правилници, стандарти, нормативи, справочници и други, необходими за 

изпълнението на задачата. Някои от дейностите, отнасящи се до работата на всички 

специалисти (като получаването на проекти и др.) ще се извършват от тях в условията на 

тяхната взаимозаменяемост. Това се отнася и до някои от контролните им функции по 

проектните части, като „ПБ“ „ПУСО“ и „ПБЗ“. Това също води в известна степен до 

икономичност на разходите. 

Въз основа на изложеното в обосновката комисията констатира, че предвижданията са 

разумни и изпълними, като наред с това съответстват на спецификата на строителния обект, 

на който ще се предоставя  услугата.  

 Комисията определя, че предвиденият от участника екип и време за изпълнение са 

достатъчни, като при определените в офертата цени на труда, обуславят изпълнението на 

поръчката при оферираната цена. 
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На следващо място участникът изтъква наличие и  на  други благоприятни условия, 

обуславящи икономичност при изпълнението като: - Наличие на осигурен офис в гр. 

Смолян; Наличието на обекти в близост до обекта на поръчката, което определя и 

оптимизирането на разходите; Натрупаният опит от организацията на работа при редица 

изпълнени големи обекти, подобни на обекта на поръчката, оптимизира работата и 

дейностите на екипа и намалява разходите. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният опит 

при изпълнение на сходни обекти, обуславят нормалното и безпрепятствено изпълнение на 

поръчката.   

При формирането на ценовото си предложение, освен разходите за труд, участникът 

е калкулирал и разходи за транспорт, консумативи и печалба. При определянето им са взети 

предвид определения екип специалисти и тяхната заетост, отчетени са благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на предложената за 

изпълнението на поръчката цена, ценообразуващи показатели, свързани с предоставената 

услуга и процент на печалба, но при всички положения направените предвиждания следва 

да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с точно 

стойностно определяне са продиктували числовите изражения на ценообразуващите 

елементи, което е извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания със стойностно изражение досежно часова ставка, 

разходи за материали и печалба, които са обезпечени, гарантирани и реално удостоверени 

от участника, като наред с това са отчетени спецификите на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

финансовото предложение, въз основа на което от участника е удостоверил наличието на 

предложение, което да обезпечава качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

изискванията на възложителя за оферираната цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД по несъмнен начин доказва 

реалността и обективността на предлаганата цена за изпълнение на поръчката, като 

направеното планиране дава гаранции за качествено изпълнение на услугата. В 

съответствие с правомощията си и след оценка по отношение на пълнота и обективност на 

представената обосновка относно обстоятелствата по чл. 72 ал. 2, т.2 от ЗОП, на които се 

позовава участникът, комисията приема писмената обосновка на "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

по отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката, поради наличие на 

обективни обстоятелства, свързани с избраните технически решения, и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. Въз основа на подадените 

оферти и извършените анализи и констатации, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И:  
І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД предложение, досежно оферираната цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 4, за обективна, реална и обоснована, 

поради което на основание чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, офертата на дружеството не следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да бъде приета, за обособена позиция № 4. 

 

Обособена позиция № 6: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 
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АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО 

ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“, че офертата на 

участника "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД, съдържа предложение, свързано с цена, което 

подлежи на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска 

цена/ и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за 

цена за изпълнение на поръчката на останалите участници по същата обособена позиция, 

правилно с писмо с Изх. № ДЛ006868/12.03.2020г. от участника е изискано да представи в 

5-дневен срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 4 100.00 лева /словом четири 

хиляди и сто лева/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

stroitel.bg.sz@gmail.com. Искането е изпратено също и чрез куриер на адрес: гр. Стара 

Загора, ул. „Св. Отец Паисий“ №61, ет. 7, ап. 19, където пратката е приета и получена от 

представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна 

разписка с име и дата на получаване – 16.03.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян постъпи писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката, както следва: 
 

 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД ДЛ006868-001 от 19.03.2020 г. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП комисията отвори постъпилото 

писмо от участника "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД и пристъпи към разглеждане на 

представената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участника: 

След подробен анализ на обосновката на "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД по отношение 

на предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което обосновката следва да бъде 

приета, а участникът следва да бъде допуснат до класиране на офертата по определения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 

Описание на основните предвиждания на участника в представената 

обосновка: 

При изготвянето на офертата за участие в процедурата по обществена поръчка с в частта на 

настоящата обособена позиция, „Строител БГ“ ЕООД се е съобрази със спецификата на 

поръчката, съгласно: 

 Обема и вида на СМР, предстоящи за изпълнение на обекта. За целта е ползвана 

информацията качена на сайта на Възложителя - Община Смолян, а именно: 

„Техническо задание за изпълнение на обществената поръчка“ (Приложение №1); 

„Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата “ (Приложение 

№2); Техническа спецификации за изпълнение на строителството на 

обектите/строежите - за конкретната обособена позиция;  Проекто - договор за 

възлагане на обществената поръчка; Техническа документация - архитектурни 

заснемания, доклади ОЕЕ, технически паспорти и др. информация качена при 

процедурата за избор на изпълнител на строителството (инженеринг); 

mailto:stroitel.bg.sz@gmail.com
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 Времетраенето (срока) на строителството и оттам свързания с него ориентировъчен 

срок на работата на строителния надзор; 

 Обхвата на задачите и дейностите, които следва да „извърши строителния надзор за 

качествено и отговорно изпълнение на своите задължения;  

 Необходимите специалисти и персонал за изпълнението на поръчката, съгласно 

предвижданите проектни части. 

 Условията, поставени от Възложителя - Община Смолян, съгласно всички 

документи, вкл. и образците за участие в поръчката. 

 Други условия, поставени от Възложителя в процедурата за обществена поръчка за 

същия обект (обособена позиция) при избор на изпълнител - строител. 

При упражняването дейностите строителен надзор на обекта основно следва да се изпълни: 

- Консултации и контрол на изпълняваното по проект строителство от започването на 

обекта с откриването на строителната площадка и до завършването на всички СМР, 

приемането и въвеждането му в експлоатация.  

- Подготовка, преглед, коригиране, съставяне, приемане и подписване на 

необходимите нормативни документи по време на строителния процес, свързани със 

строителния надзор. Включително изготвяне на нов /или допълнен технически 

паспорт. 

- Регулярни участия в провежданите работни срещи с участниците в строителството - 

възложител, строител, проектант, специалистите от строителния надзор. 

- Други дейности и документи, според условията на поръчката и изисквания от 

възложителя, включително и нововъзникнали според обстоятелствата при 

изпълнението на проектните СМР. 

- Дейности, отговорности и задължения, които са законово и нормативно определени 

за услугата строителен надзор по сега действащото в Република България 

законодателство . 

За изпълнението на тези задължения, участникът се е съобразил със собствените си 

възможности, спецификата на обекта и във връзка с изготвянето на ценовата оферта е 

направил собствена калкулация (план - сметка), включваща всички характерни дейности 

при упражняването на строителния надзор. Данни от нея са представени в хода на 

настоящата обосновка. 

При съставянето на ценовото предложение, специалисти на „Строител БГ“ ЕООД са се 

базирали на: 

 Технико - икономическите особености на предоставяната услуга.  

 Наличие на изключително благоприятни условия за дружеството при изпълнението 

на услугата; 

Съобразно спецификата и съдържанието на поръчката и в изпълнение на изискванията на 

възложителя, съдържащи се в указанията за участие, е определен екипа от експерти със 

съответната професионална квалификация, които ще бъдат необходими за изпълнението на 

всички части от поръчката. Счита се, че те с професионалния си опит, знания и умения 

покриват всички направления на дейностите, предмет на основните задачи. 

При формиране на цената за изпълнение на услугата, посочена в документацията, са взети 

предвид технико - икономическите особености на предоставяната услуга при което: 

- Икономическите особености на услугата, която следва да се извърши се основава на 

технико - икономическите особености и характеристики на предстоящите за изпълнение 

строително - монтажни работи. Като видове, количества, а също така и като относителна 

съпоставимост на отделни групи видове СМР с техните количества. Имат се в предвид 

например кои видове или групи от видове СМР са преобладаващи от гледна точка на 

големината на техния обем в количествено - стойностно отношение. 

 Основните CMP и дейности, които ще се изпълняват на обекта са свързани 

изключително с мерките за енергийна ефективност, съгласно програмата за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Тези мерки включват 

няколко основни СМР, като топлоизолиране на сградата, чрез проектираната конкретно за 

нея топлоизолационна система. Топлоизолацията ще се извършва по фасади, покриви, 
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подове, тавани на мазетата в сутерена, открити тераси и т.н. според проекта, основно ще се 

подмени и дограмата по фасадите с такава, която е енергийно ефективна. Ще се изпълняват 

и съпътстващи СМР, всичките допустими за финансиране от програмата. По подробно тези 

мерки са описани и в приложената техническа спецификация за изпълнението на СМР 

(инженеринг). Предстои да бъде избран и изпълнител на строителните работи, който 

съгласно условията на инженеринга първоначално следва се изработи проект и след 

неговото одобряване да изпълни самото строителство. В тази връзка и задачите на 

строителния надзор ще зависят по - конкретно от предвидените проектни работи и начина 

на тяхното контролиране при изпълнението им. Но предварително е ясно, че строителния 

надзор, чрез своите специалисти ще контролира изпълнението на определено ограничен вид 

СМР, спрямо принципно възможните многообразни видове СМР, характерни за едно 

типично строителство. Под характерни за едно типично строителство СМР се разбира 

например конструктивни и архитектурни елементи типични за една изцяло нова сграда - 

като СТБ-фундаменти, СТБ- колони, СТБ-греди, СТБ-стени (шайби), зидарии (всякакви 

видове - носещи или преградни, тухлени, газобетонни, гипсокартонени или др.), СТБ-

етажни плочи, стълбища и т. н. Тук такива мащабни и обемни СМР няма да има. Предимно 

ще се изпълняват, както беше споменато и по горе енергийно - ефективни мерки, свързани с 

топлоизолацията на сградата. Тази характерна особеност на концентрация на определени 

мерки и дейности от този вид води и до тясна специализация на необходимите специалисти 

от страна на строителния надзор. Ясно е, че за надзорния контрол ще са необходими 

основно специалист/и - архитект и/или такъв по енергийна ефективност. Това е така, тъй 

като основните СМР и като видове и като относително по-големи количества (оттам и 

стойност) ще са от компетенцията на специалистите по части „Архитектурна” и „Енергийна 

ефективност”. Може определено да се приеме, че тежестта на контрола и като време и като 

отговорност за качественото изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще падне 

основно на този/тези експерти. Те ще трябва да присъстват най-често и да упражняват на 

практика непрекъснат строителен контрол и на самия строеж и при работата им с 

документите (проекти, сертификати, протоколи, актове, графици и т.н.). Така за основните 

дейности на практика ще се използват и относително малко като брой специалисти - тези за 

основните ЕЕ - мерки , описани по -горе. Това неминуемо води и до икономичност, която е 

взета в предвид при съставянето на офертата. Разбира се, съгласно НПЕЕМЖС и според  

проекта ще има и частите „Конструктивна/Конструктивно становище“, „Електро“ и др. Но 

тяхната тежест и като видове и като количества на СМР и като технологично време на 

изпълнение, а оттам и като контрол от страна на строителния надзор ще бъде относително 

по-малка. Конкретно за упражняването на строителния надзор се има в предвид, че по тези 

дейности ще е необходимо относително по-малко експертно време, което ще вложат като 

труд конкретните специалисти (стр. конструктор, ел. специалист). Например по част 

„Конструктивна“, ако проекта представлява само конструктивно становище може и да се 

окаже да няма необходимост от конкретни укрепващи конструктивни мерки. Но и в случай 

на предвидени такива в проекта, както казахме по - горе те ще са с относително по - малка 

тежест като време на изпълнение. По част „Електро" в общите части на сградата 

(стълбищни клетки, коридори на мазета) основно ще се подменят старите осветителни тела 

с нови - енергийно ефективни. При упражняването на строителния надзор по време на 

строителството по тези части на проекта, а също така и по части „Пожарна безопасност“, 

„ПБЗ", „ПУСО“ също е предвидено разпределение на съответни специалисти от списъка на 

участника с физически лица. Така или иначе след изготвянето на инвестиционния проект 

надзора по всички негови части ще бъде обезпечен с необходимите експерти. 

 - Гореописаните икономически особености на изпълняваните СМР, водят пряко до 

икономичност на част от дейностите при упражняване на строителния надзор - тези при 

документооборота. Оттам и до цената в офертата. Това се дължи и на факта, че например 

няма да има нужда да се съставят и част от характерните документи - протоколи и актове в 

процеса на строителство по Наредба №3/31.07.2003 г. - например за изкопи и насипи, за 

приемане на фундаменти, за приемане на СМР по нива и елементи на стр. конструкция, за 

цялата конструкция и др. (евентуално - Обр.3, 5, 6, 7, 8, 14). Или поне в значителна степен 
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ще отпаднат - зависи все пак от бъдещия проект. Поради тези причини няма да има нужда и 

да се отчитат (измерват, изчисляват) съответните количества СМР, характерни за т.нар. 

„груб строеж“. Т.е. и работата при съставянето и проверката на количества СМР - за Акт 

обр.12 ще е по - малка. 

При формиране на цената за изпълнение на услугата, посочена в документацията, са 

взети в предвид наличие на изключително благоприятни условия за дружеството при 

изпълнението на услугата. 

- Основния офис и седалището на дружеството е в гр. Стара Загора. За да се 

осъществява дейността по надзора са предвидени и включени в цената неминуеми 

транспорти разходи. Разстоянието от Ст. Загора до Смолян е около 170 км. С автомобила на 

фирмата, с който разполагат се изминава за около 2 ч и 45 мин. За целта допълнително е 

предвидено и осигуряването (наемането) на малък апартамент за нощувки, който да служи 

и като офис за нуждите на специалистите. Сключен е предварителен договор със 

собственика на апартамента, който ще влезе в сила от момента, в който се открива 

строителната площадка и ще е до края на дейността. Преди евентуалното сключване на 

договор с Възложителя - Община Смолян и/или при желание от негова страна по всяко 

време участникът е готов да предостави този договор за наем като доказателство. 

Осигуряването на наетия апартамент води до икономичност в оферта по отношение на 

разходите за командироване на служителите до обекта. Така например пътуването до гр. 

Смолян ще се ограничи до един, максимум два пъти на всеки 10 дни. Това ще намали 

транспортните разходи за сметка на наемната цена, която относително като месечен наем 

не е голяма според участникът. С тези действия по осигуряването на работен апартамент, 

служещ и за нощуване на специалистите се осигуряват изключително благоприятните 

условия за дружеството, които водят и до икономичност на офертата. 

- За икономичност на офертата допринасят и благоприятните наемни условия с които 

работи дружество при работата със специалистите си. Определените експерти от екипа, 

които ще изпълняват поръчката са наети по граждански договори при рамкови условия, 

което позволява да се направи конкретно възлагане при най-благоприятни цени (свобода 

при договаряне на възнаграждението) и срокове при договорените рамкови условия 

(гъвкаво работно време). В предвидения временен работен апартамент - офис ще се достави 

необходимото оборудване за работа - необходимата техническа и нормативна база - 

компютърна техника, софтуер и всички закони, наредби, правилници, стандарти, 

нормативи, справочници и други, необходими за изпълнението на задачата. Някои от 

дейностите, отнасящи се до работата на всички специалисти (като получаването на проекти 

и др.) ще се извършват от тях в условията на тяхната взаимозаменяемост. Това се отнася и 

до някои от контролните им функции по проектните части, като „ПБ“ „ПУСО“ и „ПБЗ“. 

Това също води в известна степен до икономичност на разходите. 

 При определянето на офертната цена са предвидени всички необходими разходи за 

упражнявания строителен надзор при което: 

- Като продължителност на работата, било то като присъствие и контрол на обекта 

и/или работа в офис среда с документация е предвидено да бъде от откриването на 

строителната площадка през целия срок на строителството до неговото завършване, 

окончателно приемане и въвеждане в експлоатация. 

- За строителен надзор по време на изпълнението на всички проектни СМР е 

предвиден постоянен контрол от страна на специалист/и според вида на изпълняваните в 

момента СМР. 

 В калкулацията на офертната цена са предвидени разходи за хонорари и 

командировки на специалистите и управителя на дружеството, който ще изпълнява и 

ролята на ръководител на екипа; транспортни разходи с фирмения автомобил; разходи за 

наем и консумативи на офиса (апартамента), който се наема. В разходите за заплащане на 

труда на специалистите от екипа са включени възнагражденията им, начисленията върху 

тях съгласно трудовото законодателство, социални и здравни осигуровки, 

административно-управленски разходи. Спазени са изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд. Предвидените стойности на 
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хонорарите са пазарни и приемливи за всичките специалисти. В сметката е предвидена и 

нормативна печалба на дружеството. Така в изчислената офертна цена са предвидени по 

пера следните суми: за труд на специалистите (хонорари) - общо 2 540 лв. ; за транспортни 

разходи - общо 600 лв.; наем на офис и консумативи - общо 560 лв.; Печалба на 

дружеството - 400 лв.; Обща сума, еднаква с цената от офертата - 4 100 лв. Всички цени са 

без ДДС. 

Мотиви:  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. 

За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на строителството, 

спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 

държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства.  

Участникът е изложил твърдения, относими към категорията факти, посочени в 

чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП.  

 При определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът на първо място е 

отчел икономическите особености на предоставяните услуги, като се е съобразил със 

собствените си възможности и спецификата на обекта. Икономическите особености на 

услугата, която следва да се извърши се основава на технико - икономическите особености 

и характеристики на предстоящите за изпълнение строително - монтажни работи. Като 

видове, количества, а също така и като относителна съпоставимост на отделни групи 

видове СМР с техните количества. Отчетени са например кои видове или групи от видове 

СМР са преобладаващи от гледна точка на големината на техния обем в количествено - 

стойностно отношение. Като обстоятелства, обуславящи икономичност, водеща до 

предложена по-ниска цена участникът изтъква обстоятелството, че строителния надзор, 

чрез своите специалисти ще контролира изпълнението на ограничен вид СМР на 

конкретния обект, спрямо принципно възможните многообразни видове СМР, характерни 

за едно типично строителство. Под характерни за едно типично строителство СМР се 

разбира например конструктивни и архитектурни елементи типични за една изцяло нова 

сграда - като СТБ-фундаменти, СТБ- колони, СТБ-греди, СТБ-стени (шайби), зидарии 

(всякакви видове - носещи или преградни, тухлени, газобетонни, гипсокартонени или др.), 

СТБ-етажни плочи, стълбища и т. н. Тук такива мащабни и обемни СМР няма да има. 

Предимно ще се изпълняват енергийно - ефективни мерки, свързани с топлоизолацията на 

сградата. Тази характерна особеност на концентрация на определени мерки и дейности от 

този вид води и до тясна специализация на необходимите специалисти от страна на 

строителния надзор. Отчетено е, че за надзорния контрол ще са необходими основно 

специалист/и - архитект и/или такъв по енергийна ефективност. Това е така, тъй като 

основните СМР и като видове и като относително по-големи количества (оттам и стойност) 

ще са от компетенцията на специалистите по части „Архитектурна” и „Енергийна 

ефективност”, тежестта на контрола и като време и като отговорност за качественото 

изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще падне основно на този/тези експерти. 

Те ще трябва да присъстват най-често и да упражняват на практика непрекъснат строителен 

контрол и на самия строеж и при работата им с документите (проекти, сертификати, 

протоколи, актове, графици и т.н.). Така за основните дейности на практика ще се използват 

и относително малко като брой специалисти, което неминуемо води и до икономичност, 

която е взета в предвид при съставянето на офертата. Предвидени са експерти и по другите 

проектни части, например „Конструктивна/Конструктивно становище“, „Електро“ и др., но 

тяхната тежест и като видове и като количества на СМР и като технологично време на 

изпълнение, а оттам и като контрол от страна на строителния надзор ще бъде относително 



114 

 

по-малка. Конкретно за упражняването на строителния надзор се има в предвид, че по тези 

дейности ще е необходимо относително по-малко експертно време, което ще вложат като 

труд конкретните специалисти (стр. конструктор, ел. специалист). В подкрепа на тези 

твърдения участникът е описал защо ангажиментите на експертите например по част 

„Конструктивна“ и част „Електро" при упражняването на строителния надзор ще бъде 

относително по-малка като количество и технологично време за изпълнение на конкретния 

обект. По тези части на проекта, а също така и по части „Пожарна безопасност“, „ПБЗ", 

„ПУСО“ е предвидено разпределение на съответни специалисти, предвидено е надзора по 

всички части на инвестиционния проект да бъде обезпечен с необходимите експерти от 

списъка на участника с физически лица, като при предвиждане на съответните 

възнаграждения е съобразен очаквания обем на техните ангажименти. 

Описаните икономически особености на изпълняваните СМР, според участникът, водят 

пряко и до икономичност на част от дейностите при упражняване на строителния надзор - 

тези при документооборота. Оттам и до цената в офертата. Това се дължи и на факта, че 

например няма да има нужда да се съставят и част от характерните документи - протоколи 

и актове в процеса на строителство по Наредба №3/31.07.2003 г. - например за изкопи и 

насипи, за приемане на фундаменти, за приемане на СМР по нива и елементи на стр. 

конструкция, за цялата конструкция и др. (евентуално - Обр.3, 5, 6, 7, 8, 14). Или поне в 

значителна степен ще отпаднат - зависи от бъдещия проект. Поради тези причини няма да 

има нужда и да се отчитат (измерват, изчисляват) съответните количества СМР, характерни 

за т.нар. „груб строеж“ т.е. и работата при съставянето и проверката на количества СМР - за 

Акт обр.12 ще е по - малка. 

- При анализ и оценка на изложените обстоятелства по отношение на икономическите 

особености на предоставяните услуги, комисията счита, че участникът е отчел всички 

съществени фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на 

цената, като се е съобразил със спецификата на обекта, очаквания обем и вида на СМР, 

предстоящи за изпълнение на обекта и собствените си възможности. Предвижданията са 

аргументирани и относими към конкретния обект, същите се основават на изходната 

информация предоставена от възложителя, очаквания обем и срок на ангажимента, 

преценени на база професионалния опит, знания и умения на участника, така че да 

покриват всички направления на дейностите, предмет на обществената поръчка. От една 

страна са изложени обективни обстоятелства, обосноваващи икономичност при 

изпълнението, а от друга страна са представени предвижданията за обхвата на  услугата, 

като конкретно са разписани основните задължения на строителния надзор, включващи 

консултации и контрол на изпълняваното строителство от започването на обекта до 

завършването на всички СМР, приемането и въвеждането му в експлоатация; Подготовка, 

преглед, коригиране, съставяне, приемане и подписване на необходимите документи по 

време на строителния процес, свързани със строителния надзор, включително изготвяне на 

нов /или допълнен технически паспорт; участия в работни срещи с участниците в 

строителството и други дейности и документи, според условията на поръчката, 

включително и нововъзникнали според обстоятелствата.  

На база подробното представените предвиждания на участника относно обхвата на 

услугата, обстоятелства, обосноваващи икономичност при изпълнението, както и 

предвиждания относно нововъзникнали обстоятелства /в зависимост от проекта/, за 

комисията е видно, че при определянето на цената са отчетени всички благоприятни 

икономически особености на услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  

покриват всички аспекти за качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка. 

- На следващо място за определяне на цената за изпълнение на поръчката 

участникът е отчел всички съществени фактори и основните ценообразуващи компоненти, 

които са важни и следва да бъдат отразени при определянето на цената, а именно: - 

разходите за хонорари и командировки на специалистите и управителя на дружеството, 

който ще изпълнява и ролята на ръководител на екипа; транспортни разходи с фирмения 

автомобил; разходи за наем и консумативи на офиса (апартамента), който се наема. 
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Пояснено е, че в  разходите за заплащане на труда на специалистите от екипа са включени 

възнагражденията им, начисленията върху тях съгласно трудовото законодателство, 

социални и здравни осигуровки, административно-управленски разходи; Спазени са 

изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията 

на труд; Предвидените стойности на хонорарите са пазарни и приемливи за всичките 

специалисти. В сметката е предвидена и нормативна печалба на дружеството. Така в 

изчислената офертна цена са предвидени по пера следните суми: за труд на специалистите 

(хонорари) - общо 2 280 лв.; за транспортни разходи - общо 600 лв.; наем на офис и 

консумативи - общо 560 лв.; Печалба на дружеството - 360 лв., като всички цени са без 

ДДС. Представените предвиждания относно предложеното ценообразуване, участникът 

аргументира с наличие на конкретно посочени в представената обосновка  благоприятни 

условия.  Отчетено е обстоятелството, че основния офис и седалището на дружеството е в 

гр. Стара Загора поради което са предвидени и включени в цената разходи за транспорт, 

който ще се осъществява с автомобила на фирмата. Освен това е предвидено и 

осигуряването (наемането) на апартамент за нощувки, който да служи и като офис за 

нуждите на специалистите, разходите за който също са калкулирани в цената, същите са 

определени  на база предварителен договор. Осигуряването на наетия апартамент, според 

участника води до икономичност в оферта по отношение на разходите за командироване на 

служителите до обекта, като ще се намалят транспортните разходи за сметка на наемната 

цена. С тези действия по осигуряването на работен апартамент, служещ и за нощуване на 

специалистите се осигуряват изключително благоприятните условия за дружеството, които 

водят и до икономичност на офертата. За икономичност на офертата допринасят и 

благоприятните наемни условия с които работи дружество при работата със специалистите 

си. Определените експерти от екипа, които ще изпълняват поръчката са наети по 

граждански договори при рамкови условия, което позволява да се направи конкретно 

възлагане при най-благоприятни цени (свобода при договаряне на възнаграждението) и 

срокове при договорените рамкови условия (гъвкаво работно време). В предвидения 

временен работен апартамент - офис ще се достави необходимото оборудване за работа - 

необходимата техническа и нормативна база - компютърна техника, софтуер и всички 

закони, наредби, правилници, стандарти, нормативи, справочници и други, необходими за 

изпълнението на задачата. Някои от дейностите, отнасящи се до работата на всички 

специалисти (като получаването на проекти и др.) ще се извършват от тях в условията на 

тяхната взаимозаменяемост. Това се отнася и до някои от контролните им функции по 

проектните части, като „ПБ“ „ПУСО“ и „ПБЗ“. Това също води в известна степен до 

икономичност на разходите. 

Въз основа на изложеното в обосновката комисията констатира, че предвижданията са 

разумни и изпълними, като наред с това съответстват на спецификата на строителния обект, 

на който ще се предоставя  услугата.  

 Комисията определя, че предвиденият от участника екип и време за изпълнение са 

достатъчни, като при определените в офертата цени на труда, обуславят изпълнението на 

поръчката при оферираната цена. 

На следващо място участникът изтъква наличие и  на  други благоприятни условия, 

обуславящи икономичност при изпълнението като: - Наличие на осигурен офис в гр. 

Смолян; Наличието на обекти в близост до обекта на поръчката, което определя и 

оптимизирането на разходите; Натрупаният опит от организацията на работа при редица 

изпълнени големи обекти, подобни на обекта на поръчката, оптимизира работата и 

дейностите на екипа и намалява разходите. 

Комисията счита, че обстоятелствата, на които се позовава участникът действително 

биха могли да обусловят икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният опит 

при изпълнение на сходни обекти, обуславят нормалното и безпрепятствено изпълнение на 

поръчката.   

При формирането на ценовото си предложение, освен разходите за труд, участникът 

е калкулирал и разходи за транспорт, консумативи и печалба. При определянето им са взети 

предвид определения екип специалисти и тяхната заетост, отчетени са благоприятните 
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фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, че в 

оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на предложената за 

изпълнението на поръчката цена, ценообразуващи показатели, свързани с предоставената 

услуга и процент на печалба, но при всички положения направените предвиждания следва 

да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори с точно 

стойностно определяне са продиктували числовите изражения на ценообразуващите 

елементи, което е извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания със стойностно изражение досежно часова ставка, 

разходи за материали и печалба, които са обезпечени, гарантирани и реално удостоверени 

от участника, като наред с това са отчетени спецификите на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

финансовото предложение, въз основа на което от участника е удостоверил наличието на 

предложение, което да обезпечава качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

изискванията на възложителя за оферираната цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД по несъмнен начин доказва 

реалността и обективността на предлаганата цена за изпълнение на поръчката, като 

направеното планиране дава гаранции за качествено изпълнение на услугата. В 

съответствие с правомощията си и след оценка по отношение на пълнота и обективност на 

представената обосновка относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, на които се 

позовава участникът, комисията приема писмената обосновка на "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 

по отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката, поради наличие на 

обективни обстоятелства, свързани с избраните технически решения, и наличието на 

изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. Въз основа на подадените 

оферти и извършените анализи и констатации, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И:  
І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД предложение, досежно оферираната цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 6, за обективна, реална и обоснована, 

поради което на основание чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, офертата на дружеството не следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да бъде приета, за обособена позиция № 6. 

 

Обособена позиция № 8: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2““. 

 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 8: „УПРАЖНЯВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. 

СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““, че офертата на участника 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, съдържа предложение, свързано с цена, което подлежи 

на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена/ и е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена за 

изпълнение на поръчката на останалите участници по същата обособена позиция, правилно 

с писмо с Изх. № ДЛ006868/12.03.2020г. от участника е изискано да представи в 5-дневен 

срок от уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
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предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 2 443.22 лева /словом две 

хиляди четиристотин четиридесет и три лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

archstroi_konsult@abv.bg . Искането е изпратено също и чрез куриер на адрес: гр. Смолян 

4700, пл. „Свобода“ №1, ет.2, офис 20, където пратката е приета и получена от представител 

на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с име и дата 

на получаване – 16.03.2020 г.   

В законоустановения срок от 5 /словом: пет/ календарни дни съгласно разпоредбата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на Община Смолян постъпи писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката, както следва: 
 

 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен номер и дата на 

получаване на обосновката 

1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД ДЛ006868-001 от 16.03.2020 г. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП комисията отвори постъпилото 

писмо от участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД и пристъпи към разглеждане на 

представената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участника: 

След подробен анализ на обосновката на „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД по 

отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са 

налице основанията, закрепени в чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което обосновката следва 

да бъде приета, а участникът следва да бъде допуснат до класиране на офертата по 

определения критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

 

Описание на основните предвиждания на участника в представената 

обосновка: 

Обективни обстоятелства допринесли за предложената най-ниска цена за 

изпълнение на обществената поръчка свързани с: 

I. Оригинално решение при изпълнение на обществената поръчка - 

Няма обективно обстоятелство, което да е пряко свързано с оригинално 

решение при изпълнение на обществената поръчка - конкретните подходи, 

методи, дейности и организация на работа са добре известни и добре отиграни 

на други обекти, на които консултантите от списъчния състав са упражнили 

строителен надзор при въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 

II. Предложеното техническо решение - Няма конкретно техническо 

решение, което би направило предложението по-благоприятно по отношение 

на предлаганата цена. Техническите решения са съвкупност от мерки 

включени в стратегията на управление на дейностите на дружеството за 

упражняване на строителния надзор. Начина на обезпечаване изпълнението им 

от страна на човешки ресурси, както и материално-техническа и времева 

осигуреност, разпределението на задачите и отговорностите между експертите 

във връзка с изпълнение на дейностите, връзки на контрол, взаимодействие и 

субординация на членовете на екипа са добре известни на консултантите от 

списъчния състав, които ще упражняват строителен надзор при изпълнение на 

мерките за енергийна ефективност на сградата. 

III. Наличието на изключително благоприятни условия за участника - При 

съвместна работа с Община Смолян за "АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД е на 

лице фактора "Наличието на изключителни благоприятни условия за 

участника" поради това, че: 

1. Обекта на поръчката се намира в гр. Смолян 

2. Консултантската фирма е регистрирана в гр. Смолян и разполага с офис 

в гр. Смолян 

mailto:archstroi_konsult@abv.bg
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3. Всички консултанти ползват МПС и не се налага ползване на шофьори и 

коли под наем. 

4. Фирмата има изпълнени услуги с предмет оценка съответствие и 

упражняване на строителен във връзка с реализацията на националната програма 

за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян. 

5. За потвърждение на качествено и коректно изпълнение на договорните 

отношения дружеството има издадено Удостоверение за добро изпълнение с 

изх.№15/12.02.2018г. от Кмета на Община Смолян за три многофамилни жилищни 

сгради - Блок Извор 3, Блок 5 и Блок 6. 

6. Всички консултанти, които ще участват в поръчката ще бъдат обвързани 

с граждански договор за извършване на личен труд на строителен надзор при 

изпълнение на строителни работи за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на МЖС с административен адрес гр. Смолян, ул. "Д-р 

Петър Берон" №12 - Блок „ОРФЕЙ 2" 

За всяко отделно възлагане, чрез възлагателен протокол се договаря 

конкретния обем работа, вида и начина на предаването и, срокът на изпълнение, 

транспортни разходи както и конкретното възнаграждение за положения от 

консултантите личен труд. 

IV. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка – При изпълнение 

на поръчката обективно обстоятелство, обуславящо стойността на предложението е 

фактора: "икономичност при изпълнение на обществената поръчка" поради това 

че: 

1. "АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД има 20 годишен опит като лицензирана 

фирма за упражняване на строителен надзор с голям опит и база данни 

за района, въведена в компютърната система за автоматично пренасяне 

на информацията, собствен архив и библиотека за нормативни 

документи и стандарти (БДС и EN). 

2. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД има внедрена и сертифицирана 

система за управление на качество изградена съгласно ISO 9001:2015, 

с която е въведена компютърна обработка на всички документи 

разпространявани от дружеството. 

3. Компютърната система, автоматично пренася информацията за всеки 

обект, след вписването му в „Регистър обекти", като ползва базата 

данни (актове и протоколи въведени в системата) съставени за този 

обект съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

4. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД има внедрена и сертифицирана система 

за управление по отношение на околна среда изградена съгласно ISO 

14001:2015 

5. При изготвяне на ТП дружеството не ползва подизпълнители за раздел 

енергиен паспорт, защото консултант от фирмата има професионална 

квалификация и е вписан в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 3 от Закона за 

енергийна ефективност. 

6. Всеки консултант разполага с оборудвано с компютърна конфигурация 

работно място, ползва принтер и копирна машина, скенер, непрекъснат 

интернет достъп - собствена техника в мрежа. 

7. Съдружниците в "АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД са взели решение, да 

участват в поръчки за внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

сгради на територията на гр. Смолян без да калкулират печалба. 

8. В предвид, че при участие в такива поръчки се изискват референции или 

удостоверения за добро изпълнение от последни три години, 

ръководството на дружеството е решило, че да има в актива си такива 

Удостоверения за добро изпълнение е по-необходимо, отколкото да се 

реализира печалба. 
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V. Начин на образуване на предложената цена за изпълнение 

1. Цената е предложена на база минимални цени за строителен надзор от ценоразписа 

на дружеството който за: 

 Строителен надзор при изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

рамките на града минимална цена е 1.30лв/м2 РЗП, а максимална цена 2.60лв/M2 

РЗП без ДДС 

2. За внедряване на мерки за ЕЕ на обект Блок „ОРФЕЙ 2" дружеството е избрало 

минималната цена от ценоразписа си. 

Начина на получаване на цената е следния: 

2.1. Разгъната застроена площ на сградата 1879.40 кв.м 

1879.40кв.м х 1.20 лв. = 2255.28лв 

2.2. Изготвяне на Констативен акт обр.15, Окончателен доклад и Технически 

паспорт - 187.94лв 

2.3. Печалба за дружеството 0 % 

2.4.0БЩА ЦЕНА : 2 443.22 лв. без включен ДДС  

2.5.ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА : 2 443.22 лв. без включен ДДС 

3. Процентното разпределение на хонорара от 2443.22 лв. е следното: 

• 10% за офис консумативи включващи - канцеларски материали - хартия, 

папки, ксерокс и др. 

• 90% разпределени между екипа предвиден за обществената поръчка 

съгласно възлагателен протокол към договор за извършване чрез личен 

труд на строителен надзор - включващ конкретния обем работа, вида и 

начина на предаването и, срокът на изпълнение, транспортни разходи, 

както и конкретното възнаграждение за положения от консултантите личен 

труд както следва: 

1. Ръководител на екипа и отговорник по контрола на качеството на 

влаганите материали и безопасни условия на труд - 24% 

2. Експерт по част „Архитектурна" - 15% 

3. Експерт по част „Електро" - 10% 

4. Експерт по част „ЕЕ" - 23 % 

5. Експерт по част „ПБ"-10% 

6. Експерт по изготвяне на строителни документи по Наредба 3 - 8% 

Общо 90% 

VI.  Получаване на държавна помощ - Дружеството не получава държавна помощ 

С настоящата писмена ОБОСНОВКА, участникът смята, че представените на 

КОМИСИЯТА обективни обстоятелства, са достатъчно и категорично основание да 

представи ценова оферта значително по - ниска от останалите участници. 

Пояснение: 

Нормата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП допуска приемането на обосновката да 

става дори и при присъствието само на едно от визираните в т. 1 - 5 условия, 

поради което не е нужно в същата да са посочени други обстоятелства, които 

да обхващат всички хипотези, регламентирани в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 

В случая в представената обосновка се съдържат две от всички 

предвидени в закона обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 

условия и икономичност при изпълнение на поръчката. 

Написаното пояснение е, че ако в обосновката не се съдържат част от 

обстоятелствата, предвидени в ЗОП не е аргумент за отхвърляне на 

обосновката. 
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Приложено е копие на Удостоверение за добро изпълнение на договор за обществена 

поръчка с предмет: „ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, в частта на обособена позиция 

№ 1 - Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни 

жилищни сгради - Блок “Извор 3”, Блок 5” и “Блок 6” 

Мотиви:  

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

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. 

За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 

обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от 

участника решение по отношение на услугите или за изпълнение на строителството, 

спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи 

държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и 

обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства.  

Участникът е изложил твърдения, относими към категорията факти, посочени в 

чл.72, ал.2, т.2от ЗОП.  

 При определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е отчел 

икономическите особености на предоставяните услуги, като се е съобразил със собствените 

си възможности и спецификата на обекта. Като техническо решение е дефинирал 

съвкупност от мерки включени в стратегията на управление на дейностите на дружеството 

за упражняване на строителния надзор. Начина на обезпечаване изпълнението им от страна 

на човешки ресурси, както и материално-техническа и времева осигуреност, 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение 

на дейностите, връзки на контрол, взаимодействие и субординация на членовете на екипа, 

като същите са добре известни на консултантите от списъчния състав, които ще упражняват 

строителен надзор при изпълнение на мерките за енергийна ефективност на сградата.  

Като обстоятелства, обуславящи изключително благоприятни условия за участника, е 

отчетено, че обекта на поръчката се намира в гр. Смолян, където е регистрирано 

дружеството и разполага с офис. Всички консултанти ползват МПС и не се налага ползване 

на шофьори и коли под наем, което представлява икономичност по отношение на 

транспортните разходи. Фирмата има изпълнени услуги с предмет оценка съответствие и 

упражняване на строителен във връзка с реализацията на националната програма за ЕЕ на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян, за което има издадено 

Удостоверение за добро изпълнение. Всички консултанти, които ще участват в поръчката 

ще бъдат обвързани с граждански договор за извършване на личен труд на строителен 

надзор при изпълнение на строителни работи за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на МЖС, като чрез възлагателен протокол се договаря 

конкретния обем работа, вида и начина на предаването и, срокът на изпълнение, 

транспортни разходи както и конкретното възнаграждение за положения от консултантите 

личен труд.  

Като обстоятелства, обуславящи икономичност, водеща до предложена по-ниска цена 

участникът изтъква обстоятелството, че на база натрупаният опит /над 20 г./, дружеството е 

натрупало и значителна база данни за района, въведена в компютърната система за 

автоматично пренасяне на информацията, собствен архив и библиотека за нормативни 

документи и стандарти (БДС и EN). Дружеството има внедрена и сертифицирана система за 

управление на качество изградена съгласно ISO 9001:2015, с която е въведена компютърна 

обработка на всички документи разпространявани от дружеството, която автоматично 



121 

 

пренася информацията за всеки обект, след вписването му в „Регистър обекти", като ползва 

базата данни (актове и протоколи въведени в системата) съставени за този обект съгласно 

изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. Като обстоятелство, обуславящо икономичност е посочено, че 

дружеството няма да ползва подизпълнители за раздел енергиен паспорт, защото 

консултант от фирмата има професионална квалификация и е вписан в регистъра по чл. 23, 

ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност, както и разполагаемост за всеки консултант 

с оборудвано с компютърна конфигурация работно място, принтер и копирна машина, 

скенер, непрекъснат интернет достъп - собствена техника в мрежа. На следващо място е 

решението на съдружниците в дружеството, да участват в поръчки за внедряване на мерки 

за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Смолян без да калкулират 

печалба, като са дали предимство на получаването на Удостоверения за добро изпълнение 

пред реализирането на печалба. 

- При анализ и оценка на изложените обстоятелства, комисията счита, че участникът е 

отчел всички съществени фактори, които са важни и следва да бъдат отразени при 

определянето на цената, като се е съобразил със спецификата на обекта, очаквания обем и 

вида на СМР, предстоящи за изпълнение на обекта и собствените си възможности. 

Предвижданията са аргументирани и относими към конкретния обект, същите се основават 

на изходната информация предоставена от възложителя, очаквания обем и срок на 

ангажимента, преценени на база професионалния опит, знания и умения на участника, така 

че да покриват всички направления на дейностите, предмет на обществената поръчка.  

- От една страна са изложени обективни обстоятелства, обосноваващи икономичност 

при изпълнението, а от друга страна са представени благоприятните обстоятелства за 

изпълнение на  услугата. На база представените предвиждания на участника относно 

обстоятелствата, обосноваващи икономичност при изпълнението, за комисията е видно, че 

при определянето на цената са отчетени всички благоприятни икономически особености на 

услугата, която ще се предоставя, като същевременно се  покриват всички аспекти за 

качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

На следващо място за определяне на цената за изпълнение на поръчката участникът е 

отчел всички съществени фактори и основните ценообразуващи компоненти, които са 

важни и следва да бъдат отразени при определянето на цената, а именно: - Представен е 

конкретен метод на ценообразуване, съгласно ценоразписа на дружеството, включващ и 

разходи за: - изготвяне на Констативен акт обр.15, Окончателен доклад и Технически 

паспорт, офис консумативи включващи - канцеларски материали - хартия, папки, ксерокс и 

др.  Представено е  конкретно процентно разпределение на предложената цена, като е 

предвидено 10% от същата да бъде за офис консумативи, а за екипа е предвидено следното 

разпределение - Ръководител на екипа и отговорник по контрола на качеството на 

влаганите материали и безопасни условия на труд - 24%; Експерт по част „Архитектурна" - 

15%; Експерт по част „Електро" - 10%; Експерт по част „ЕЕ" - 23 %; Експерт по част „ПБ"-

10% и  Експерт по изготвяне на строителни документи по Наредба 3 - 8%,  включващи и 

транспортни разходи и възнаграждение за положения от консултантите личен труд.  

Въз основа на изложеното в обосновката комисията констатира, че предвижданията са 

разумни и изпълними, като наред с това съответстват на спецификата на строителния обект, 

на който ще се предоставя  услугата. Комисията определя, че предвиденият от участника 

екип за изпълнение е достатъчен, като при определените в офертата цени на труда, 

обуславят изпълнението на поръчката при оферираната цена. Комисията счита, че 

обстоятелствата, на които се позовава участникът действително биха могли да обусловят 

икономичност, а материалната обезпеченост и натрупаният опит при изпълнение на сходни 

обекти, обуславят нормалното и безпрепятствено изпълнение на поръчката.   

При формирането на ценовото си предложение, освен разходите за труд, участникът 

е калкулирал и разходи за транспорт, консумативи и печалба. При определянето им са взети 

предвид определения екип специалисти и тяхната заетост, отчетени са благоприятните 

фактори, водещи до оптимизация на разходите, като комисията споделя становището, че в 
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оперативната самостоятелност на участника е да извърши собствена преценка за 

финансовите измерения на своето предложение, в това число размерите на предложената за 

изпълнението на поръчката цена, ценообразуващи показатели, свързани с предоставената 

услуга и процент на печалба, но при всички положения направените предвиждания следва 

да са аргументирани, обосновани и за комисията да е видно кои фактори са продиктували 

числовите изражения на ценообразуващите елементи, което е извършено от участника. 

В заключение на така изложената обосновка комисията счита, че ценовата оферта на 

участника се основава на предвиждания със стойностно изражение досежно процентно 

разпределение на разходи за материали, транспорт и труд, които са обосновани от 

участника, като наред с това са отчетени спецификите на всички елементи, фактори и 

обстоятелства, които са относими и следва да бъдат съблюдавани при определянето на 

финансовото предложение, въз основа на което от участника е удостоверил наличието на 

предложение, което да обезпечава качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

изискванията на възложителя за оферираната цена.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД по несъмнен начин 

доказва реалността и обективността на предлаганата цена за изпълнение на поръчката, като 

направеното планиране дава гаранции за качествено изпълнение на услугата. В 

съответствие с правомощията си и след оценка по отношение на пълнота и обективност на 

представената обосновка относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, на които се 

позовава участникът, комисията приема писмената обосновка на „АРХСТРОЙ 

КОНСУЛТ“ ООД по отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката, 

поради наличие на обективни обстоятелства, свързани с избраните технически решения, и 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

услугите. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. Въз основа на подадените 

оферти и извършените анализи и констатации, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И:  
І. Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното 

от участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД предложение, досежно оферираната цена за 

изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 8, за обективна, реална и обоснована, 

поради което на основание чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, офертата на дружеството не следва да 

бъде отхвърлена, а обосновката следва да бъде приета, за обособена позиция № 8. 

 

Обособена позиция № 10: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 

 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 10: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“, че 

офертата на участника – "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, съдържа предложение, свързано с 

цена, което подлежи на оценяване /при избрания от възложителя критерий за възлагане 

„най-ниска цена/ и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията за цена за изпълнение на поръчката на останалите участници по съответната 

обособена позиция, правилно с писмо с Изх. № ДЛ006868 от 12.03.2020 г. от участника е 

изискано да представи в 5-дневен срок от уведомяването подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената цена за изпълнение на поръчката в размер на 2 

115.00 лева /словом две хиляди  сто и петнадесет лева/ без ДДС. 
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Искането за обосновка е изпратено по посочената от участника електронна поща: 

office@kima.bg. Искането е изпратено също и чрез куриер на адреси: - гр. Пловдив 4000, 

район Централен, ул. „Филип Македонски“№ 50, ет. 4, посочен като седалище и адрес на 

управление, както и на  посочения от участника адрес за кореспонденция: - гр. Пловдив 

4000, бул. „Васил Априлов“ №20, ет.4, където пратките са приети и получени от 

представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратни 

разписки с име и дата на получаване – 13.03.2020 г.   

В случая относима е разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, която гласи, че когато 

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от 

получаване на искането. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се подчертае, че 

представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до изтичане на 

определения от законодателя 5-дневен преклузивен срок. Следователно при наличието на 

получено на 13.03.2020г. искане за представяне на обосновка срокът за получаването й е до 

18.03.2020г. До посочения краен срок обосновката е следвало да бъде представена, т.е. 

физически /материално/ е следвало да бъде дадена на възложителя, за да се обезпечи 

правилното прилагане на регламентираното в горепосочената разпоредба задължение на 

участника и да се гарантира спазването на принципа на равнопоставеност. В този смисъл е 

необходимо да се подчертае, че когато обосновката е изпратена чрез куриер от значение е 

датата на получаването й при възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община 

Смолян не е получена обосновка от участника за предложената от него необичайно 

благоприятна оферта до крайния срок за получаването й – 18.03.2020г. 

 В контекста на фактически установеното съобразно разписаното в нормата на чл.72, 

ал.1 от ЗОП, която посочва, че обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на 

искането, комисията счита, че участникът "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД не е представил в 

срок обосновка в защита на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, по нито 

един от указаните с искането по чл.72, ал.1 от ЗОП начини във връзка с получаване на 

обосновката. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията 

единодушно  

Р Е Ш И : 
Предлага за отстраняване по обособена позиция Обособена позиция № 10: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“,  участника  – "КИМА 

КОНСУЛТ" ЕООД. 
Основание: чл. 195 във връзка с чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП и чл.72, ал.1 от ЗОП 

 

 Преди да пристъпи към класиране на допуснатите оферти, комисията констатира 

следното: 

В срока на работата на комисията е изтекъл определения от възложителя срок на 

валидност на подадените оферти. На основание чл.35а, ал.3 от ППЗОП възложителят е 

определил нов срок на валидност на офертите в производството - до 01.07.2020 г., за което с 

писмо изх. № ДЛ006868/31.12.2019 г. е поканил участниците, с оглед по-нататъшното им 

участие и ангажиране с представените оферти в настоящето производство по възлагане на 

обществена поръчка, да потвърдят валидността на офертата си за определения нов срок на 

валидност на офертите . Към писмото е приложен примерен образец на декларация за 

потвърждаване на новоопределения срок на валидност на офертите и на участниците е 

указано, че Декларацията за потвърждение следва да се представи в срок до 5 /пет/ работни 

mailto:office@kima.bg
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дни, считани от дата на получаване на поканата. Участниците са уведомени също, че в 

съответствие с разпоредбата на чл.35а, ал.3, изр.3 от ППЗОП, ако участник не потвърди 

срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие. 

Поканата е изпратена до всички участници, като декларации са представени от 

всички, с изключение на следните  участници, по следните обособени позиции: 

 

1. Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

 

- „ЕРОУ“ООД - С писмо с изх. № ДЛ006868/31.12.2019 г.   възложителят е изискал от  

участника в срок до 5 /пет/ работни дни, считани от дата на получаване на поканата да 

потвърди валидността на офертата си за определения нов срок. Поканата е изпратена по 

посочената от участника електронна поща: arrow_ood@abv.bg, както и на адреси: - гр. 

София 1408, район Триадица,  ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев №26, ап. 12, 

посочен като седалище и адрес на управление, както и на  посочения от участника адрес за 

кореспонденция: - гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 205, ет. 3, офис 

А305, където пратката е приета и получена от представител на участника, посоченото 

обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с име и дата на получаване – 

15.05.2020 г.   

В случая относима е разпоредбата на чл.35а, ал.3 от ППЗОП, която гласи, че 

Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от 

него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата 

си, се отстранява от участие. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се 

подчертае, че представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до 

изтичане на определения от възложителя срок от 5-работни дни. Следователно при 

наличието на получена на 15.05.2020г. покана за удължаване на срока на валидност на 

офертата, срокът за представяне на декларацията е до 22.05.2020г. До посочения краен срок 

участникът е следвало да я представи, т.е. физически /материално/ е следвало да бъде 

дадена на възложителя, за да се обезпечи правилното прилагане на регламентираното в 

горепосочената разпоредба задължение на участника и да се гарантира спазването на 

принципа на равнопоставеност. В този смисъл е необходимо да се подчертае, че когато 

декларацията е изпратена чрез куриер от значение е датата на получаването й при 

възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община Смолян не е получена 

декларация за удължаване на срока на валидност на офертата от участника до крайния срок 

за получаването й –22.05.2020г. 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
Предлага за отстраняване по обособена позиция Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” 

И „Б”“,  участника  „ЕРОУ“ООД  

 

2. Обособена позиция № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

mailto:arrow_ood@abv.bg
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ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““. 

 

-   "В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД - С писмо с изх. № ДЛ006868/31.12.2019 г.   възложителят 

е изискал от  участника в срок до 5 /пет/ работни дни, считани от дата на получаване на 

поканата да потвърди валидността на офертата си за определения нов срок. Поканата е 

изпратена по посочената от участника електронна поща: vml.consult@abv.bg , както и на 

адреси: - гр. София 1172, район Изгрев, ул. „Драган Цанков“№ 59, вх. 6, ет. 2, ап. 6, посочен 

като седалище и адрес на управление, както и на  посочения от участника адрес за 

кореспонденция: - гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ № 7, офис 21, където пратката е 

приета и получена от представител на участника, посоченото обстоятелство е удостоверено 

чрез обратна разписка с име и дата на получаване – 15.05.2020 г.   

В случая относима е разпоредбата на чл.35а, ал.3 от ППЗОП, която гласи, че 

Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от 

него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата 

си, се отстранява от участие. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се 

подчертае, че представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до 

изтичане на определения от възложителя срок от 5-работни дни. Следователно при 

наличието на получена на 15.05.2020г. покана за удължаване на срока на валидност на 

офертата, срокът за представяне на декларацията е до 22.05.2020г. До посочения краен срок 

участникът е следвало да я представи, т.е. физически /материално/ е следвало да бъде 

дадена на възложителя, за да се обезпечи правилното прилагане на регламентираното в 

горепосочената разпоредба задължение на участника и да се гарантира спазването на 

принципа на равнопоставеност. В този смисъл е необходимо да се подчертае, че когато 

декларацията е изпратена чрез куриер от значение е датата на получаването й при 

възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община Смолян не е получена 

декларация за удължаване на срока на валидност на офертата от участника до крайния срок 

за получаването й –22.05.2020г. 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
Предлага за отстраняване по обособена позиция Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““,  участника  - 

"В М Л - КОНСУЛТ" ЕООД 

 

3. Обособена позиция № 9: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КАРЛЪК № 5“. 

 

- „ЕРОУ“ООД - С писмо с изх. № ДЛ006868/31.12.2019 г.   възложителят е изискал от  

участника в срок до 5 /пет/ работни дни, считани от дата на получаване на поканата да 

потвърди валидността на офертата си за определения нов срок. Поканата е изпратена по 

посочената от участника електронна поща: arrow_ood@abv.bg, както и на адреси: - гр. 

София 1408, район Триадица,  ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев №26, ап. 12, 

посочен като седалище и адрес на управление, както и на  посочения от участника адрес за 

кореспонденция: - гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 205, ет. 3, офис 

А305, където пратката е приета и получена от представител на участника, посоченото 

mailto:vml.consult@abv.bg
mailto:arrow_ood@abv.bg
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обстоятелство е удостоверено чрез обратна разписка с име и дата на получаване – 

15.05.2020 г.   

В случая относима е разпоредбата на чл.35а, ал.3 от ППЗОП, която гласи, че 

Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от 

него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата 

си, се отстранява от участие. Цитираната разпоредба е императивна и следва да се 

подчертае, че представянето на изисканата обосновка, трябва да стане най-късно до 

изтичане на определения от възложителя срок от 5-работни дни. Следователно при 

наличието на получена на 15.05.2020г. покана за удължаване на срока на валидност на 

офертата, срокът за представяне на декларацията е до 22.05.2020г. До посочения краен срок 

участникът е следвало да я представи, т.е. физически /материално/ е следвало да бъде 

дадена на възложителя, за да се обезпечи правилното прилагане на регламентираното в 

горепосочената разпоредба задължение на участника и да се гарантира спазването на 

принципа на равнопоставеност. В този смисъл е необходимо да се подчертае, че когато 

декларацията е изпратена чрез куриер от значение е датата на получаването й при 

възложителя, а не датата на пощенското клеймо. В община Смолян не е получена 

декларация за удължаване на срока на валидност на офертата от участника до крайния срок 

за получаването й –22.05.2020г. 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
Предлага за отстраняване по обособена позиция Обособена позиция № 9: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5“,  участника  „ЕРОУ“ООД  

 

Пето заседание: 

На 17.06.2020 г.  се събра назначената със Заповед № ОП-29 от 08.10.2019г. на инж. 

Мариана Александрова Цекова -вр.и.д. кмет на Община Смолян, избрана с Решение 

№1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян и Заповед № ОП-44 от 31.12.2019г. на Кмета на 

Община Смолян комисия, при което бяха извършени следните действия и бяха направени 

следните констатации: 

 

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, комисията пристъпи по обособени позиции към класиране на 

допуснатите оферти по определения критерий за възлагане „най-ниска цена“. 

Резултатите от класирането на допуснатите оферти на база на предложенията на 

допуснатите участници, описани в настоящия протокол, са закрепени таблично, както 

следва: 

 

Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“. 

 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ГЕОДЕТ" ЕООД 5 575.13 лева 

Второ място "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 8 600.00 лева 
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Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 3 100.00 лева 

Второ място "ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 3 900.00 лева 

 

Обособена позиция № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "СД КОНСУЛТ" ООД 3 950.00 лева 

 

Обособена позиция № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 3 800.00 лева 

Второ място "МАТЕК" ЕООД 4 255.00 лева 

Трето място "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 4 787.00 лева 

Четвърто място "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 5 234.19 лева 

Пето място "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 5 480.00 лева 

 

Обособена позиция № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

ОСТРИЦА № 24, БЛОК  „СТРОИТЕЛ 3““. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 3 684.00 лева 

Второ място „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 3 788.45 лева 

Трето място "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

/ БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

 

4 080.00 лева 

Четвърто място "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 4 788.00 лева 

Пето място "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 5 152.29 лева 

 

Обособена позиция № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ 

ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "СТРОИТЕЛ БГ" ЕООД 4 100.00 лева 

Второ място "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

/ БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

4 180.00 лева 

Трето място "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 4 377.00 лева 

Четвърто място "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 5 600.00 лева 
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Пето място "СД КОНСУЛТ" ООД 6 550.00 лева 

 

Обособена позиция № 7: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. 

РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК  № 2“. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД 3 177.00 лева 

Второ място "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 3 380.00 лева 

Трето място "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 3 945.00 лева 

Четвърто място "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 4 039.81 лева 

 

Обособена позиция № 8: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 2 443.22 лева 

Второ място "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 2 969.00 лева 

Трето място "БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД 3 194.98 лева 

 

Обособена позиция № 9: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КАРЛЪК № 5“. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ГЕОДЕТ" ЕООД 1 412.45 лева 

 

Обособена позиция № 10: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 2 388.55 лева 

Второ място "ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 3 100.00 лева 

 

Обособена позиция № 11: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. 

КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2“. 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 1090.00 лева 

 

Обособена позиция № 12: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. 

УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА““. 



129 

 

Класиране Участник Предложена цена 

Първо място "СУПЕРВИЖЪН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

 

2 000 лв. 

 

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

на първо място участници при съществените обективирани условия съгласно подадените 

оферти, описани в настоящия протокол от работата на комисията. 

 

 

Комисията приключи работа на 17.06.2020 г., като предаде протокола от своята работа на 

възложителя на 17.06.2020 г. в 16,30 ч. 

 

 

 

Комисия в състав: 

                                     
                                                            (положен подпис) 

                               Председател: ________________   

                                                      / Златко Карамучев / 

 

 

(положен подпис) 

________________ 
/ Розета Буйкова / 

 

(положен подпис) 

                      _____________________ 

/ Величка Атанасова / 

 

 

  

                                                                                                        (положени подпис и печат) 

Дата: 18.06.2020г.  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. 

 

 

 


