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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№______/____________г. 
 

Н А  К М Е Т А  Н А  О Б Щ И Н А  Я К О Р У Д А  
 
На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и  като приемам 
констатациите и изводите, отразени в подписан от членовете на комисията за разглеждане и 
оценка на офертите Доклад приключен на 09.07.2020 г., ведно с Протокол № 1 приключен 
на 05.07.2020 г. и  Протокол № 2 приключен на 09.07.2020 г., предадени ми на 10.07.2020 г. 
заедно с цялата документация от Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка назначена със 
Заповед № 114 /03.07.2020 г. на Кмета на община Якоруда, за възлагане на обществена 
поръчка 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., публикувана в РОП под № 
00616-2020-0002. 
 

Р Е Ш И Х :  
 

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на допуснатите до участие в процедурата 
участници и оферти: 
 

- НА ПЪРВО МЯСТО - „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД - 100т. 
 
 

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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” 
 

 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК: 101675959, със седалище, адрес на 
управление и адрес за кореспонденция: с. Дъбница, ул. ”Първа” №1, общ. Гърмен, 
телефон: 07522/2263, e-mail: building_company_ltd@abv.bg,  представлявано от 
Бисер Красимиров Узунов - Управител. 

 
 

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ: 
 

Няма отстранени участници. 
 
 

IV. На основание чл. 43 от ЗОП във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП възложителят изпраща 
Решението за избор на изпълнител на участниците в тридневен срок от издаването му.  
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V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращането на Решението за избор 
на изпълнител, наред с последното, в профила на купувача възложителят публикува и 
Протоколите и Окончателния доклад на Комисията за провеждане на гореописаната 
процедура. 

VI. Следна е връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са
публикувани Протоколите и Окончателния доклад на Комисията, а именно:
http://yakoruda-municipality.bg/2019/10/08/обществена-поръчка-за-строителство-ч/

VII. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 199, ал.1 от ЗОП жалба срещу
Решението за определяне на изпълнител може да се подава в 10-дневен срок от
получаването му, като жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с
копие  и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Възложител: 

инж. Нуредин Кафелов 
             Кмет на Община Якоруда 
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Данните са заличени съгл.
 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП/
 (Вярно с оригинала –
 подписан на хартия) 

http://yakoruda-municipality.bg/2019/10/08/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87/

