
ПРОТОКОЛ № 1 

 

от проведено договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за 

обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: 

Вътрешна реконструкция на Читалище “Плачковци” гр. Плачковци“, открита с 

Решение № 688/06.12.2016 г. на кмета на община Трявна. 

 

Днес, 12.12.2016 г. в 09:00 часа, зала № 403 в сградата на общинска 

администрация – Трявна, определената със Заповед № 695/12.12.2016 г. на кмета на 

община Трявна, за провеждане на процедура на договаряне без предварително 

обявление в състав: 

 

Председател:  
1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна; 

Членове:       
2. арх. Ивелина Василева Пенева - Кметова – Главен архитект на община Трявна; 

3. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна; 

4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна. 

  

се събра със задача да проведе процедура по реда на чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП. 

 

 Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срока посочен в поканата 

– до 17:00 часа на 09.12.2016 г. е получена в деловодството на община Трявна 1 (един) 

брой запечатана непрозрачна опаковка, върху която са отразени: подателя, 

наименованието на обществената поръчка, вх.№, датата и часът на подаване на 

офертата на участник „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, гр. София, ул. „Пъстър 

свят“ № 7, вх. Б, ап. 48, ет. 5, с Вх. № 1500-653/09.12.2016 г. 10:31 часа.  

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха 

декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на 

участника „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД и преглед на представените с офертата 

документи. Представени са следните документи: 

1. Опис; 

2. Оферта за участие в процедурата; 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки за Архитектурно студио 

Бояна; 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки за Филип Станимиров 

Стоянов; 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки за Паулина Маринова 

Нинчева; 



6. Единен европейски документ за обществени поръчки за Надежда Петкова 

Петрова; 

7. Единен европейски документ за обществени поръчки за Иван Кирилов 

Костов; 

8. Единен европейски документ за обществени поръчки за Евдокия Кирилова 

Стоянова; 

9. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата; 

10. Референция на Архитектурно студио Бояна ЕООД от община Трявна. 

11. Референция на Архитектурно студио Бояна ЕООД от „Красин“ ООД; 

12. Списък на техническите лица за изпълнение на проектните дейности; 

13. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка; 

14. Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

16. Ценова оферта. 

 

Съгласно представената от участника ценова оферта, той предлага да изработи 

технически проект за 6500 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС или 7800 лв. 

(седем хиляди и осемстотин лева) с ДДС и да изпълни авторски надзор за 166,67 лв. 

(сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 200 (двеста 

лева) с ДДС. 

От представеният от участника ЕЕДОП, Списък на услугите, които са идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 2, както и от 

представените референции за добро изпълнение е видно, че участникът е изпълнил 2 

дейности със сходен предмет.  

От представеният от участника ЕЕДОП, Списък на техническите лица за 

изпълнение на проектните дейности – Образец № 3 е видно, че участникът разполага с 

необходимите технически лица за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

възложителя. 

Съгласно представеното от участника техническо предложение, той декларира 

че ще изпълни поръчката в рамките на 60 календарни дни от подписване на договор за 

изпълнение. Участникът декларира, че срокът на подадената оферта е 6 (шест) месеца 

от крайната дата за подаване на оферти. 

 

След обстоен преглед на подадената оферта, комисията установи, че участникът 

е представил всички изискуеми документи и същите отговарят на изискванията на 

възложителя, съгласно изпратената до участника покана. 

Въз основа на направените констатации, комисията  

 

РЕШИ: 

 



Допуска участник „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, гр. София до оценка на 

представената оферта.  

 

Комисията пристъпи към оценка на направеното от участника предложение за 

изпълнение на поръчката съгласно посоченият в поканата за участие в процедурата 

критерий „най-ниска цена“. 

Комисията установи, че предложената от участника цена в размер на 6500 лв. 

(шест хиляди и петстотин лева) без ДДС или 7800 лв. (седем хиляди и осемстотин лева) 

с ДДС и да изпълни авторски надзор за 166,67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 

шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 200 (двеста лева) с ДДС не надвишава 

прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка. 

 

На основание получените резултати, комисията  

 

РЕШИ: 

 

Допуска до етап провеждане на преговори участник „Архитектурно студио 

Бояна“ ЕООД, гр. София. 

С извършването на тези действие приключи работата на комисията в закрито 

заседание като се състави настоящия протокол в един екземпляр. Комисията приключи 

своята работа в 9:45 часа като реши да проведе следващото си заседание за провеждане 

на преговори с допуснатия участник  „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, гр. София, 

съгласно определените в Поканата за участие в договарянето без предварително 

обявление ден и час: на 12.12.2016 г. в 11:00 часа. 

 

Комисия: 

Председател:  

адв. Галин Ненов – ……………… 

Членове:       

арх. Ивелина Пенева – Кметова – ……………… 

инж. Боряна Иванова – ……………… 

Вероника Димиева – ……………… 

Ивелина Тодорова – ……………… 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 


