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  ДОКЛАД 

по чл.103, ал.3 от ЗОП 

 
На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП и във връзка с чл.103, ал.3 и чл.106, ал.1 от ЗОП се 
състави настоящият доклад за работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране 
на  подадените оферти в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание, 
с предмет: „СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. 
Якоруда “ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, 
Община Якоруда”, открита с Решение № 12 от 11.06.2020 г. на Кмета на Община 
Якоруда, вписана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален номер 
№ 00616-2020-0002, въз основа на изготвените протоколи - Протокол 1/05.07.2020г. и 
Протокол 2/09.07.2020г. 

 
I. Съставът на комисията е както следва: 

 
     
Председател : Беди Осман – Заместник-кмет на Община Якоруда; 
 
Членове: 

1. Айше Хаджиалиш – главен счетоводител на ОбА-Якоруда; 
2. Ася Златанова – началник-отдел „ОС и ОП“; 
3. Сайфедин Джурин – юрисконсулт “Обществени поръчки”; 
4. Исмаил Вакльов – спец. “ТСУ”. 
 

Резервни членове:  
1. Орхан Мисанков – юрисконсулт „Незаконно строителство“; 
2. Али Биков  – началник-отдел “ТСУ”. 

 
 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията 
 
Заповед № 114 /03.07.2020 г. на Кмета на община Якоруда. 
 
 
III. Кандидати и участници в процедурата: „СМР на обект: „Открити 

спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда “ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия 
регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда” са:  
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- „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

IV. В резултат на направените констатации  съласно предварително
обявената методика за оценка по критериий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ 
КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, комисията предлага следното класиране: 

1-во място:  „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. 
„Първа” №1, п.к.2940, представлявано от Бисер Узунов – Управител, с подадена 
оферта с Вх.№ 94.00-1852/02.07.2020 г., с предложена обща цена за изпълнение на 
поръчката: 

 97 511.94 (деветдесет и седем хиляди петстотин и единадесет лв. и 94 ст.)
лева без ДДС или 117 014.33 (сто и седемнадесет хиляди и
четиринадесет лв. и 33 ст.) лева с  ДДС.

V. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания 
на първо място участник, а именно: 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

VI. Поради спецификата на процедурата, не сa изискани и съответно не са
представени мостри и/или снимки. 

VII. Неразделна част от настоящия Доклад са Протоколи от работата на
комисията № 1 и 2. 

VIII. На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП Председателят на Комисията
следва да предаде Доклада и Протоколите от работата на комисията на 
Възложителя за утвърждаване. 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 09.07.2020 
год.  
Комисията приключи своята работа на 09.07.2020 год.  

Председател :  Беди Осман  ……………………… 

Членове: 

1. Айше Хаджиалиш ……………………..

2. Ася Златанова …………………….

3. Сайфедин Джурин.. ………………...

4. Исмаил Вакльов ……………………
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Данните са заличени съгл.
 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП/
 (Вярно с оригинала –
 подписан на хартия) 


