
 

 

 
 

 

 Утвърждавам:........./п/............. 

 

                    /Красимир Даскалов/ 

  Кмет на Община Девин 

 На 22.08.2018 г. 

Налице са положени подпис и печат, но същите са заличени във връзка с чл. 2 и 23 

от Закон за защита на личните данни.  

 

 

П Р О Т О К О Л 

на основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП 

от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-365/21.08.2018 г. на 
Кмета на Община Девин за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие  
в обществена  поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП по реда на глава 26 
чрез „Събиране на оферти с обява”, обявена с обява от 13.08.2018 г., и публикувана 
в Профила на купувача на Община Девин на същата дата, 

с  предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” 

за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферни райони” по три обособени позиции, 

както следва:  

Обособена позиция № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, 
град Девин, община Девин, област Смолян  

Обособена позиция № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ В 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 2, 
град Девин, община Девин, област Смолян 

Обособена позиция № 3„ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - 
ПРОСВЕТА 1942“, В УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, 
ОБЛ.СМОЛЯН  
 

 
  

 



 На 21.08.2018 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска 

администрация – Девин, комисия назначена със Заповед № РД – 09 – 

365/21.05.2018 г. на кмета на община Девин в състав: 

 Председател: инж. Антоанета Гаджакова – началник отдел „УТИОС”  

Членове: 

1. Надежда Ризова – началник отдел „Правно обслужване” 

2. Даниела Банкатева - главен специалист „ ТОНМНС” 

проведе публично заседание по отваряне на получените оферти. 

 

Марияна Кирова на длъжност главен специалист „Деловодство и 

административно обслужване”, отдел „АО” предаде на председателя на комисията 

седем броя запечатани и непрозрачни плика: 

1. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#3/20.08.2018 г. в 11:10 часа – „Даел-2008” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 1; 

2. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#4/20.08.2018 г. в 11:15 часа – „Даел-2008” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 2; 

3. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#5/20.08.2018 г. в 11:20 часа – „Даел-2008” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 3; 

4. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#6/20.08.2018 г. в 12:40 часа – „Ефектива” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 1, 2 и  3; 

5. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#7/20.08.2018 г. в 12:50 часа – „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София за обособена позиция № 1; 

6. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#8/20.08.2018 г. в 12:55 часа – „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София за обособена позиция № 2; 

7. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#9/20.08.2018 г. в 13:00 часа – „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София за обособена позиция № 3; 

 

 Всяко от лицата от състава на Комисията подписа и представи на 
Председателя декларация за конфликт на интереси с участниците по смисъла на чл. 
103, ал. 2 ЗОП, като същото бе извършено и от Председателя в присъствието на 
Комисията. 

В началния час за отваряне на офертите, не присъстваха представители на 
участници, или трети лица. 
 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите им предложения: 

 1. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#3/20.08.2018 г. в 11:10 часа – „Даел-2008” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 1; 

 



 Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 14 

800 лв. /четиринадесет хиляди и  осемстотин лева / без ДДС. 

 

2. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#4/20.08.2018 г. в 11:15 часа – „Даел-2008” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 2; 

 

 Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на  14 

800 лв. /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 

 

3. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#5/20.08.2018 г. в 11:20 часа – „Даел-2008” 

ЕООД, гр. София за обособена позиция № 3; 

  

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 3 950 лв. 

/три хиляди деветстотин и  петдесет лева/ без ДДС. 

 

 4. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#6/20.08.2018 г. в 12:40 часа „Ефектива” ЕООД, 

гр. София за обособена позиция № 1, 2 и  3; 

Обособена позиция № 1 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 14 

950 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и петдесет лева / без ДДС. 

Обособена позиция № 2 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 14 

950 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и петдесет лева / без ДДС. 

Обособена позиция № 3 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 4 000 

лв. /четири хиляди лева / без ДДС. 

5. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#7/20.08.2018 г. в 12:50 часа – „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София за обособена позиция № 1; 

 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 15 

000 лв. /петнадесет хиляди лева / без ДДС. 

6. Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#8/20.08.2018 г. в 12:55 часа – „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София за обособена позиция № 2; 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 15 

000 лв. /петнадесет хиляди лева / без ДДС. 

7.Оферта с вх. № 09 – 05 – 7#9/20.08.2018 г. в 13:00 часа – „Си Енд Би 

Енерджиконсулт” ЕООД, гр. София за обособена позиция № 3; 



Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 4 000 

лв. /четири хиляди лева / без ДДС. 

След обявяване на ценовите предложения на участниците комисията 

продължи своята работа в закрито заседание. 

В началото на публичното заседание Комисията се запозна с изискванията на 
Възложителя за допустимост на участниците, съгласно утвърдената Документация за 
участие. 
 

Комисията, в настоящия Протокол, отразява представените документи от 
участниците съгласно минималните изисквания на Възложителя, като не изписва и 
оценява други, допълнително представени документи, неизисквани съгласно 
документацията за участие. 

 
 

1. „Даел- 2008”ЕООД, гр. София  

 
Обособена позиция №1 
В представената оферта се съдържат: 
 

1. Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2. Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3. Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП) 
4. Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и 

по чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5. Образец №5 - Декларация подизпълнители – няма да ползва 

подизпълнители; 

Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., заверено копие от удостоверение  с 
изх. № 926/17.10.2016 г.; 

 
6. Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
7. Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 

8; 
8. Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
9. Образец № 10 – Техническо предложение.  
10. Образец 11 – Ценово предложение  
11. Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари  
12. Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 

поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 

Обособена позиция №2 
В представената оферта се съдържат: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 



3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Образец №5 - Декларация подизпълнители – няма да ползва подизпълнители; 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., заверено копие от удостоверение  
с изх. № 70-00-8522/16.12.2016 г.; 
 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 

Обособена позиция №3 
В представената оферта се съдържат: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Образец №5 - Декларация подизпълнители – няма да ползва подизпълнители; 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г.,заверено копие от удостоверение  
от 01.06.2016 г.от НЧ „Напредък-1902 г.; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 
 Комисията констатира, че участникът е представил всички изискващи се  
образци и отговаря на критериите за подбор и за трите обособени позиции. 
 



2. „Ефектива” ЕООД 

 
Обособена позиция №1 
В представената оферта се съдържат: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника-липсват данни за 
наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от 
ЗУТ, при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта, 
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители – липсва 
информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не. 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., липсва доказателство за изпълнена 
услуга; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 

Обособена позиция №2 
Съдържат се: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника- липсват данни за 
наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от 
ЗУТ, при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта, 
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители- липсва 
информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не; 



6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., липсва доказателство за изпълнена 
услуга; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 

Обособена позиция №3 
Съдържат се: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника- липсват данни за 
наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от 
ЗУТ, при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта, 
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители – липсва 
информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не. 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., липсва доказателство за изпълнена 
услуга; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 
Комисията констатира, че участникът  не е представил всички изискващи се  образци 
и не отговаря на критериите за подбор и за трите обособени позиции, а именно:  
 



1.Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на 
участниците  

1.1.  Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от 
Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност 
предназначена за проектиране по смисъла на ЗУТ /или еквивалент/ и в размер 
съгласно чл.5, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството; 

2. Участникът не е представил образец №5 - Декларация подизпълнители, 
поради което липсва информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не; 

3.Участникът не е представил доказателства за изпълнена услуга. 
 
Във връзка с горното комисията не допуска участникът до разглеждане на 

техническите предложения по трите обособени позиции. 
3. „Си енд Би Енерджиконсулт” ЕООД 
 

 
Обособена позиция №1 
В представената оферта се съдържат: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители – липсва 
информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не. 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., липсва доказателство за изпълнена 
услуга; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 

Обособена позиция №2 
Съдържат се: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 



4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители- липсва 
информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не; 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., липсва доказателство за изпълнена 
услуга; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 

Обособена позиция №3 
Съдържат се: 
 

1.Образец № 1 - Административни сведения за участника; 
2.Образец № 2 - Списък на приложените документи; 

 
3.Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП) 
4.Образец №4 - Декларация  по чл.97, ал.5 от ППЗОП (чл.54, ал.1, т. 3-5 и по 
чл.55, ал.1 от ЗОП) 
5.Не е приложен образец №5 - Декларация подизпълнители – липсва 
информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не. 

6.Образец №6 - Списък на услугите за 3 г., липсва доказателство за изпълнена 
услуга; 
7.Образец №7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  
8.Образец № 8 –Декларация за срок на валидност на офертите- образец № 
8; 
9.Образец №9 – Декларация за приемане условията на проекта на договор 
10.Образец № 10 – Техническо предложение.  
11.Образец 11 – Ценово предложение  
12.Образец № 12 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари  
13.Образец № 13 - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/  
14.Образец № 14 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици. 
 
Комисията констатира, че участникът  не е представил всички изискващи се  образци  
в документацията за участие и за трите обособени позиции, а именно:  
 



1.Участникът не е представил образец №5 - Декларация подизпълнители, 
поради което липсва информация дали участникът ще ползва подизпълнител или не; 

2.Участникът не е представил доказателства за изпълнена услуга. 
 
Във връзка с горното комисията не допуска участникът до разглеждане на 

техническите предложения по трите обособени позиции. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение‐ образец № 10 на 
единствения допуснат участник : „Даел‐2008”ЕООД. 
 
 

Обособена позиция № 1 

 
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена позиция № 1 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – 
ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, град 
Девин, община Девин, област Смолян. 
 
 
В Техническото си предложение, Участникът е представил:  

„Характеристика на проектната сграда…..Обемно-планировъчни показатели на 

строежа….Нормативна рамка на поръчката….Цели на проектантската услугата, 

очакван резултата:Глобална цел….Специфична цел….Постигнат резултат….” 

По-надолу в предложението се, Участникът е описал: Обосновка на 

участника: „Отговорност, пълномощия, обмен на информация…..Вътрешен обмен на 

информация …., като е писал: „ Необходимо и задължително условие за 

качественото изпълнение на възложената работа е спазването на принципите и 

изискванията, заложени от възложителя в техническата спецификация.  

Техническото предложение е разработено да покрие всички дейности в техническата 

спецификация на възложителя, съобразено е с предложения от фирмата срок за 

изпълнение и последователност на дейностите, с оглед постигане на оптимални 

резултати…”.  

Представил  е : „ Организационна структура, екип и техника за изпълнение на 

поръчката: Ръководител екип – архитект…..Експерт по част Конструктивна… Експерт 

по част ЕЕ” , както и „Техническото оборудване, което ще ползва екипа при 

изпълнение на задачата” . Описал е „Организационно – техническа дейност….. 

Разпределение на задачите и отговорностите между експертите, определени за 

изпълнение на дейностите по задачата, в съответствие с тяхната квалификация; 

правилното съчетаване на специфичните умения на експертите, за изпълнение на 

всички заявени услуги при изпълнение на договора;…..При възникване на 

потребност, осигуряване на допълнителен брой експерти с необходимата  



квалификация; …..Решаване, без забавяне, на възникнали проблеми;....Създаване 

на условия за строга отчетност при изпълнение на възложената 

работа;…….Осигуряване на необходимите технически средства за изпълнение на 

възложената работа;  

   

По- надолу в предложението си, Участникът е представил: „Човешки ресурс 

–…. разполагаме с екипи от ключови експерти, покриващи изискванията на 

възложителя, както и с допълнителни експерти, назначени на трудов договор във 

компанията, чийто ресурс е винаги на разположение…..Материален ресурс – 

разполагаме с пълен набор от технически средства, които обезпечават работата по 

настоящата поръчка……Финансов ресурс – разполагаме със средства, които 

обезпечават във финансов аспект изпълнението на поръчката…….” 

В техническото си предложение е представил : „ Процеси на управление на 

проекта:…..Иницииране ....Планиране ….Изпълнение …..Контролиране 

…Приключване” 

Описал е : „Управление на обхвата …..Управление на времето …..Управление на 

качеството…..Управление на човешките ресурси….Управление на комуникациите 

…..Управление на риска…..Процеси по управление на риска…Идентифициране на 

рисковете”. 

Участникът е представил разпределение на ресурсите, както и 

разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти. 

По надолу в предложението си е посочил мерки за контрол и координация 

на изпълнението. 

Описал е също и следните рискове: Риск 1. Липса на информация или 

недостатъчна и непълна информация необходима за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на обществената поръчка, затруднен или отказан достъп до 

конкретната сградата….Риск  2. Противоречиви, некоректни изходни данни….Риск 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на екипите 

или вътрешно организационни проблеми….Риск 4. Забава в процедурата по 

одобряване и съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж, 

следствие на непълноти и грешки свързани в проектната документация….Риск 5. 

Изготвяне на неточни и непълни количествени сметки….Риск 6. Възникване на 

допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнението на 

договора….Риск 7. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

членовете на екипа или вътрешно организационен проблем….Риск 8. Промени в 

законодателството в България….Риск 9. Неизпълнение на договорните задължения, 



в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя……, като 

за всеки риск е представил : Анализ и оценка на риска… Планиране на действия за 

елиминиране и предотвратяване на риска…. Мерки за преодоляване на риска при 

настъпване и минимизиране на последствията от настъпването му”  

По-надолу в предложението си е представил: „Концепция за изпълнение на 

инвестиционното проектиране…..ДЕЙНОСТ 1: Предпроектни и проучвателни 

дейности……ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

ТП……ДЕЙНОСТ 3: Съгласуване и одобряване изготвената проектна документация”, 

като Участникът е  описал етапи за всява една упомената дейност…… описал 

е „ДЕЙНОСТ 4: Упражняване на авторски надзор», както и очаквани резултати от 

услегата. 

Участникът е предсатвил Линеен график за изпълнение на дейностите, в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е разработил своето техническо предложение по Обособена 
позиця № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ 
В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. 
"Родопи" № 4, град Девин, община Девин, област Смолян,в обхват и 
съдържание, отговарящи на езескванията на възложителя. 
 
 
Обособена позиция № 2 

Участникът е представил Техническо предложение по Обособена позиция № 2 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – 

ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 2, град 

Девин, община Девин, област Смолян 

 
В Техническото си предложение, Участникът е представил:  

„Характеристика на проектната сграда…..Обемно-планировъчни показатели на 

строежа….Нормативна рамка на поръчката….Цели на проектантската услугата, 

очакван резултата:Глобална цел….Специфична цел….Постигнат резултат….” 

По-надолу в предложението се, Участникът е описал: Обосновка на 

участника: „Отговорност, пълномощия, обмен на информация…..Вътрешен обмен на 

информация …., като е писал: „ Необходимо и задължително условие за 

качественото изпълнение на възложената работа е спазването на принципите и 

изискванията, заложени от възложителя в техническата спецификация.  

Техническото предложение е разработено да покрие всички дейности в техническата 

спецификация на възложителя, съобразено е с предложения от фирмата срок за 



изпълнение и последователност на дейностите, с оглед постигане на оптимални 

резултати…”.  

Представил  е : „ Организационна структура, екип и техника за изпълнение на 

поръчката: Ръководител екип – архитект…..Експерт по част Конструктивна… Експерт 

по част ЕЕ” , както и „Техническото оборудване, което ще ползва екипа при 

изпълнение на задачата” . Описал е „Организационно – техническа дейност….. 

Разпределение на задачите и отговорностите между експертите, определени за 

изпълнение на дейностите по задачата, в съответствие с тяхната квалификация; 

правилното съчетаване на специфичните умения на експертите, за изпълнение на 

всички заявени услуги при изпълнение на договора;…..При възникване на 

потребност, осигуряване на допълнителен брой експерти с необходимата  

квалификация; …..Решаване, без забавяне, на възникнали проблеми;....Създаване 

на условия за строга отчетност при изпълнение на възложената 

работа;…….Осигуряване на необходимите технически средства за изпълнение на 

възложената работа;  

По - надолу в предложението си, Участникът е представил: „Човешки ресурс 

–…. разполагаме с екипи от ключови експерти, покриващи изискванията на 

възложителя, както и с допълнителни експерти, назначени на трудов договор във 

компанията, чийто ресурс е винаги на разположение…..Материален ресурс – 

разполагаме с пълен набор от технически средства, които обезпечават работата по 

настоящата поръчка……Финансов ресурс – разполагаме със средства, които 

обезпечават във финансов аспект изпълнението на поръчката…….” 

В техническото си предложение е представил : „ Процеси на управление на 

проекта:…..Иницииране ....Планиране ….Изпълнение …..Контролиране 

…Приключване” 

Описал е : „Управление на обхвата …..Управление на времето …..Управление на 

качеството…..Управление на човешките ресурси….Управление на комуникациите 

…..Управление на риска…..Процеси по управление на риска…Идентифициране на 

рисковете”. 

Участникът е представил разпределение на ресурсите, както и 

разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти. 

По надолу в предложението си е посочил мерки за контрол и координация 

на изпълнението. 

Описал е също и следните рискове: Риск 1. Липса на информация или 

недостатъчна и непълна информация необходима за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на обществената поръчка, затруднен или отказан достъп до 



конкретната сградата….Риск  2. Противоречиви, некоректни изходни данни….Риск 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на екипите 

или вътрешно организационни проблеми….Риск 4. Забава в процедурата по 

одобряване и съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж, 

следствие на непълноти и грешки свързани в проектната документация….Риск 5. 

Изготвяне на неточни и непълни количествени сметки….Риск 6. Възникване на 

допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнението на 

договора….Риск 7. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

членовете на екипа или вътрешно организационен проблем….Риск 8. Промени в 

законодателството в България….Риск 9. Неизпълнение на договорните задължения, 

в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя……, като 

за всеки риск е представил : Анализ и оценка на риска… Планиране на действия за 

елиминиране и предотвратяване на риска…. Мерки за преодоляване на риска при 

настъпване и минимизиране на последствията от настъпването му”  

По-надолу в предложението си е представил: „Концепция за изпълнение на 

инвестиционното проектиране…..ДЕЙНОСТ 1: Предпроектни и проучвателни 

дейности……ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

ТП……ДЕЙНОСТ 3: Съгласуване и одобряване изготвената проектна документация”, 

като Участникът е  описал етапи за всява една упомената дейност…… описал 

е „ДЕЙНОСТ 4: Упражняване на авторски надзор», както и очаквани резултати от 

услегата. 

Участникът е предсатвил Линеен график за изпълнение на дейностите, в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е разработил своето техническо предложение по Обособена 

позиця № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ 

В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. 

"Родопи" № 2, град Девин, община Девин, област Смолян ,в обхват и 

съдържание, отговарящи на езескванията на възложителя. 

 

Обособена позиция № 3 

 

Участникът е представил Техническо предложение по Обособена позиция 

№ 3 „ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - ПРОСВЕТА 1942“, В 

УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, ОБЛ.СМОЛЯН  



 
 
В Техническото си предложение, Участникът е представил:  

„Характеристика на проектната сграда…..Обемно-планировъчни показатели на 

строежа….Нормативна рамка на поръчката….Цели на проектантската услугата, 

очакван резултата:Глобална цел….Специфична цел….Постигнат резултат….” 

По-надолу в предложението се, Участникът е описал: Обосновка на 

участника: „Отговорност, пълномощия, обмен на информация…..Вътрешен обмен на 

информация …., като е писал: „ Необходимо и задължително условие за 

качественото изпълнение на възложената работа е спазването на принципите и 

изискванията, заложени от възложителя в техническата спецификация.  

Техническото предложение е разработено да покрие всички дейности в техническата 

спецификация на възложителя, съобразено е с предложения от фирмата срок за 

изпълнение и последователност на дейностите, с оглед постигане на оптимални 

резултати…”.  

Представил  е : „ Организационна структура, екип и техника за изпълнение на 

поръчката: Ръководител екип – архитект…..Експерт по част Конструктивна… Експерт 

по част ЕЕ” , както и „Техническото оборудване, което ще ползва екипа при 

изпълнение на задачата” . Описал е „Организационно – техническа дейност….. 

Разпределение на задачите и отговорностите между експертите, определени за 

изпълнение на дейностите по задачата, в съответствие с тяхната квалификация; 

правилното съчетаване на специфичните умения на експертите, за изпълнение на 

всички заявени услуги при изпълнение на договора;…..При възникване на 

потребност, осигуряване на допълнителен брой експерти с необходимата  

квалификация; …..Решаване, без забавяне, на възникнали проблеми;....Създаване 

на условия за строга отчетност при изпълнение на възложената 

работа;…….Осигуряване на необходимите технически средства за изпълнение на 

възложената работа;  

По- надолу в предложението си, Участникът е представил: „Човешки ресурс 

–…. разполагаме с екипи от ключови експерти, покриващи изискванията на 

възложителя, както и с допълнителни експерти, назначени на трудов договор във 

компанията, чийто ресурс е винаги на разположение…..Материален ресурс – 

разполагаме с пълен набор от технически средства, които обезпечават работата по 

настоящата поръчка……Финансов ресурс – разполагаме със средства, които 

обезпечават във финансов аспект изпълнението на поръчката…….” 

В техническото си предложение е представил : „ Процеси на управление на 

проекта:…..Иницииране ....Планиране ….Изпълнение …..Контролиране 

…Приключване” 



Описал е : „Управление на обхвата …..Управление на времето …..Управление на 

качеството…..Управление на човешките ресурси….Управление на комуникациите 

…..Управление на риска…..Процеси по управление на риска…Идентифициране на 

рисковете”. 

Участникът е представил разпределение на ресурсите, както и 

разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти. 

По надолу в предложението си е посочил мерки за контрол и координация 

на изпълнението. 

Описал е също и следните рискове: Риск 1. Липса на информация или 

недостатъчна и непълна информация необходима за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на обществената поръчка, затруднен или отказан достъп до 

конкретната сградата….Риск  2. Противоречиви, некоректни изходни данни….Риск 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на екипите 

или вътрешно организационни проблеми….Риск 4. Забава в процедурата по 

одобряване и съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж, 

следствие на непълноти и грешки свързани в проектната документация….Риск 5. 

Изготвяне на неточни и непълни количествени сметки….Риск 6. Възникване на 

допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнението на 

договора….Риск 7. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

членовете на екипа или вътрешно организационен проблем….Риск 8. Промени в 

законодателството в България….Риск 9. Неизпълнение на договорните задължения, 

в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя……, като 

за всеки риск е представил : Анализ и оценка на риска… Планиране на действия за 

елиминиране и предотвратяване на риска…. Мерки за преодоляване на риска при 

настъпване и минимизиране на последствията от настъпването му”  

По-надолу в предложението си е представил: „Концепция за изпълнение на 

инвестиционното проектиране…..ДЕЙНОСТ 1: Предпроектни и проучвателни 

дейности……ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

ТП……ДЕЙНОСТ 3: Съгласуване и одобряване изготвената проектна документация”, 

като Участникът е  описал етапи за всява една упомената дейност…… описал 

е „ДЕЙНОСТ 4: Упражняване на авторски надзор», както и очаквани резултати от 

услегата. 

Участникът е предсатвил Линеен график за изпълнение на дейностите, в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е разработил своето техническо предложение по Обособена 

позиця № 3 „ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - ПРОСВЕТА 



1942“, В УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, 

ОБЛ.СМОЛЯН, в обхват и съдържание, отговарящи на езескванията на 

възложителя. 

 

Комисията установи, че участникът е изпълнил изискванията на Възложителя и го 
допуска до оценка. 

 

. Критерии за възлагане на поръчката и за трите обособени позиции. 

Икономически най-изгодна по критерии „най –ниска” цена. 

Тъй като е допуснат един участник по трите обособени позиции, неговата 

цена се явява „най-ниска”. 

 
 
 
 
 

Комисията пристъпи към класиране: 

 

Обособена позиция № 1 

На първо място : „Даел-2008” ЕООд, гр.София 

Обособена позиция № 2 

На първо място : „Даел-2008” ЕООд, гр.София  

Обособена позиция № 3 

На първо място : „Даел-2008” ЕООд, гр.София  

                             

Комисията предлага на Кмета на Община Девин да сключи договори с „Даел-

2008” ЕООД, гр. София за „Изработване на инвестиционни проекти във фаза 

„технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на 

проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” по три обособени 

позиции, както следва:  

Обособена позиция № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, 
град Девин, община Девин, област Смолян  

Обособена позиция № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ В 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 2, 
град Девин, община Девин, област Смолян 

Обособена позиция № 3„ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - 



ПРОСВЕТА 1942“, В УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, 
ОБЛ.СМОЛЯН  
 

Комисията приключи своята работа на 22.08.2018 г. в 09:00 часа и в същият 

ден се представи на Възложителя, заедно с офертите.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/…………. 

 

                                    инж. Антоанета Гаджакова 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

1..………/п/……..        2…………/п/………. 

 Надежда Ризова  Даниела Банкатева 

 
 
 
Налице са положени подпис и печат, но същите са заличени във връзка с чл. 2 и 23 

от Закон за защита на личните данни.  

 
 


