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ПРОТОКОЛ № 1 
 
 

от работата на комисия, назначена със Заповед № 115/03.07.2020 г. на Кмета на 
Община Якоруда на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, за 
извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с 
предмет: „СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, 
включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий" в УПИ 
V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община 
Якоруда". 

 

Състав на комисията: 

Председател : Магдалена Богданова – Заместник-кмет на Община Якоруда; 

Членове: 

1. Сюлейман Джунев – специалист “Обществени поръчки”; 

2. Салих Хърльов – юрисконсулт в Община Якоруда; 

3. Али Биков – началник-отдел „ТСУ”; 

4. Айше Робова – началник-отдел „МДТ”. 

 

Резервни членове: 

1. Орхан Мисанков – юрисконсулт „Незаконно строителство”; 

2. Исмаил Вакльов – специалист “ТСУ”. 

 

Резултати от работата на комисията: 

I. Комисията започна работа на 03.07.2020 г. в 11:15 часа в сградата на Община 
Якоруда, зала на Общински съвет, етаж 1. В 11:15 часа деловодителят в Община 
Якоруда предаде на председателя на комисията Регистъра на подадените оферти и 1 
брой запечатан плик за участие в процедурата, след което се подписа Протокол по чл. 
48, ал. 6 от ППЗОП. 
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На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията. 

 

На публичната част от заседанието на комисията не се явиха участници или 
техни упълномощени представители /съгласно Регистър на присъствалите участници/. 

 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на  
участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация 
в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП  /5 бр./. 

 

Председателят на комисията запозна присъстващите членове на комисията със 
съдържанието на Заповед № 115/03.07.2020 г. на Кмета на Община Якоруда и съобщи, 
че в обявения срок – 17:00 на 02.07.2020 г. има постъпили оферти от следните фирми: 

№ 
по 
ред 

Входящ № Име  и адрес на кандидата 
Дата и час на 
подаване на 

офертата 

1. 9400-1853 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, 

с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. „Първа” № 1, 
п.к. 2940, представлявано от Бисер Узунов 

– Управител 

16:30 часа на 

02.07.2020 год. 

        
 

След като Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 
подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 
председателя пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, както 
следва: 

1. Офертата на „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД е представена в 
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която за посочени 
данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП, съгласно изискванията. След като председателят на 
комисията отвори офертата, оповести, че съдържа документите по чл. 39 ал. 2 и ал. 3 т. 
1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан и 
непрозрачен плик „Предложени ценови параметри“. Трима членове на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предложени ценови 
параметри“.  

 

С тези действия  комисията, назначена със Заповед 115 /03.07.2020 г. на Кмета 
на община Якоруда, приключи публичната част от заседанието. 

 

II. В закрити заседания, проведени на 06.07.2020 год. и 07.07.2020 год. след 
17:00 часа, комисията (в пълен състав на титулярните членове) пристъпи към подробно 
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разглеждане на представените от участниците документи в офертите по реда на 
постъпването им, както следва: 

1. Комисията провери представените от участника „БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД документи за съответствието им с изискванията относно личното състояние и 
критериите за подбор на Възложителя, посочени в Обявлението и документацията за 
обществената поръчка и установи: 

 
Всички документи, представени в офертата на участника са представени в 

съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя 
условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. 

 

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите 
за подбор комисията, 

 

Р Е Ш И: 
 

Допуска до следващ етап: Оценка на Техническите предложения: 
1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД; 

 

III. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 04.12.2019г. от 
17:00 часа. На заседанието присъстваха всички титулярни членове. 

 

Комисията пристъпи към оценка по Показател „Техническо предложение” 
– П1 - с тежест 40%, максимум 40 точки. 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с оферта, Вх.№ 9400-1853 / 
02.07.2020г. е направил следното предложение: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, 
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

В техническото предложение: 

1. Участникът e описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, 
както и организацията за това изпълнение; 

 

2. Участникът е посочил видовете СМР, както и технологията и 
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на 
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техническите спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване 
технически и човешки ресурси; 

 

3. Предлаганите подход и методи за организация и  контрол  
гарантират качественото изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 
спецификация. Използваните технологии съответстват на технологичните 
изисквания; 

 

4. Налице е пълно съответствие между описаната технологична 
последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен 
график с приложена диаграма на работната ръка. 

 

Предвид гореизложеното, комисията присъжда на участник „БИЛДИНГ 
КОМПАНИ” ЕООД - 40т. 

 

Комисията обобщи оценката по П1 на офертите на участниците: 

УЧАСТНИК 
Показател 

„Техническо 
предложение” 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 40 т. 

 

Въз основа на проверката и оценката на Техническите предложения на 
участниците, комисията, 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска до следващ етап: Оценка на Срока за изпълнение на поръчката: 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД; 

 

IV. Комисията пристъпи към оценка по Показател „Срок за изпълнение на 
поръчката” – П2 - с тежест 10%, максимум 10 точки. 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с оферта, Вх.№ 9400-1853 
/02.07.2020г. е направил следното предложение: 

- 150 календарни дни (сто и петдесет дни). 
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Предложението е оценено както следва: 

П2 = (Срmin / Срi) х 10, 

П2 = (150 / 150) х 10 = 10т. 

 

Предвид гореизложеното, комисията присъжда на участник „БИЛДИНГ 
КОМПАНИ” ЕООД - 10т. 

 

П2 „Срок за изпълнение на поръчката” 

УЧАСТНИК 
Показател „Срок 
за изпълнение на 

поръчката” 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 10 т. 

 

V. Комисията пристъпи към изчисляване на сбора от оценките по П1 и П2: 

УЧАСТНИК П1 П2 Общо П1 
и П2 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 40т. 10т. 50 т. 

 

VI. Въз основа на проверката и оценката на Техническите предложения и 
Срока за изпълнение на поръчката, предложени от участниците, с критериите за 
подбор комисията, 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска до следващ етап: Оценка на Ценовите предложения: 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД; 

 

След като извършиха гореописаните действия, членовете на комисията 
насрочиха публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 
допуснатите участници, съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, във вр. чл. 103, ал. 5 от ЗОП,  на 
15.07.2020 г. (сряда) в 11:00 ч., за което участниците ще бъдат уведомени със 
съобщение, публикувано най-малко в профила на купувача. 

 

 5 



ОБЩИНА ЯКОРУДА             MUNICIPALITY of YAKORUDA 

2790 Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1   1, V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria 
тел.07442/2328, факс 07442/2328           Phone: +359/7442/2328, Fax: +359/7442/2328 
ел. поща: oba_yda@abv.bg   e-mail: oba_yda@abv.bg  

Настоящият протокол е изготвен на 08.07.2020 г. в 18:00 часа. За верността на 
гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

Председател :  Магдалена Богданова  ………………… 

Членове: 

1. Сюлейман Джунев ……………………..

2. Салих Хърльов …………………….

3. Али Биков ……………………….

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


