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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 667 /26.08.2019 г. 

Подписаният по-долу инж. Борис Николов, кмет на Община Белоградчик, на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  Протокол № 1 

от 02.08.2019 г., Протокол№ 2 от 19.08.2019 г., Протокол № 3 от 23.08.2019 г. и Протокол 

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 26.08.2019 г. от дейността на комисията, назначена със Заповед 

№ 505 /24.07.2019 година на кмета на Община Белоградчик – инж. Борис Николов за 

класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез 

публично състезание с предмет „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за образователни и социални 

услуги  по обособени позиции, както следва:” Обособена позиция № 1 - 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 1-

3;Обособена позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26; Обособена позиция № 3 - Многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27; Обособена 

позиция № 4 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз 

Борис I” № 28; Обособена позиция № 5 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в 

гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19; Обособена позиция № 6 - Многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30; Обособена 

позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6, открита с Решение № 390 от 

26.06.2019 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2019-

0002 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявеният критерий за възлагане „най-ниска 

цена” в следния ред:  

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 1-3; 

Първо място: Участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 129 999,90 (сто двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет ст.) лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 88 161,52 (осемдесет и осем хиляди сто шестдесет и един лева и петдесет и две 

ст.) лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 187 375,02 (сто осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и пет лева и две 

ст.) лева без ДДС;  

 

 

 

 



 

 

 

Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19 

Първо място: Участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 397 999,90 (триста деветдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева и деветдесет ст.) лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 6 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 641 622,29 (шестстотин четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и два 

лева и двадесет и девет ст.) лева без ДДС 

  

Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и социални услуги, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6 

Първо място: Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в 

размер на 91 157,77 (деветдесет и една хиляди сто петдесет и седем лева и седемдесет и 

седем ст.) лева без ДДС; 

Второ място: участник „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин с предложена обща 

цена в размер на 91 206,61 (деветдесет и една хиляди двеста и шест лева и шестдесет и 

една ст.) лева без ДДС. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 1 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 1-3: 

 

Участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в размер на с 

предложена обща цена в размер на 129 999,90 (сто двадесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева и деветдесет ст.) лева без ДДС;  

 

2. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 2 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26: 

 

Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в размер на 

88 161,52 (осемдесет и осем хиляди сто шестдесет и един лева и петдесет и две ст.) лева 

без ДДС; 

 

3. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27: 

 

Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в размер на 

187 375,02 (сто осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и пет лева и две ст.) лева без 

ДДС; 

4. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 5 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участник „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в размер на 

397 999,90 (триста деветдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет ст.) лева без ДДС; 

 

5. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 6 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30: 

 

Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в размер на 

641 622,29 (шестстотин четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и два лева и 

двадесет и девет ст.) лева без ДДС; 

 

6. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 7 - Общинска сграда за образователни и социални услуги, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6: 

 

Участник „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в размер на 

91 157,77 (деветдесет и една хиляди сто петдесет и седем лева и седемдесет и седем ст.) 

лева без ДДС. 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

1. Участник „Билдком БГ” ЕООД, гр. София по Обособена позиция № 6 - 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30 

на основание 107, т. 2, буква „а” от ЗОП със следните мотиви: 

1. Участникът е представил  линеен график, който показва технологична несъвместимост 

на отделните дейности и операции и противоречие със строителната програма и 

техническата спецификация. 

2. В представената строителна програма участникът е описал дейности по въвеждане на 

обекта в експлоатация, които не съответстват на категорията на строежа. 

3. Участникът е предвидил изпълнение на дейности, които не съответстват на 

техническата спецификация на възложителя и представеният от него линеен календарен 

график. 

4. В представената програма за управление на риска участника не е разгледал аспекти на  

проявление и сфери на влияние на следните на  рискове идентифицирани от възложителя: 

- Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка  

- Рискове, свързани с безопасността на работното място 

- Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 

други участници в строителния процес 

- Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС, както и 

промени в изискванията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-

2020. 

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

Възложителят условия, посочени в раздел V.2. Необходими документи за участие в 

процедурата - указание за подготовката и опаковането от документацията за участие,  

а именно: 

- “Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на 

отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, 

техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или 

нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява от участие в 

процедурата.” 

 

 



 

 

- „Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията 

към него, или представеното от него предложение за изпълнение и/или 

приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.” 

 

2. Участник „Билдком БГ” ЕООД, гр. София по Обособена позиция № 5 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19 

на основание 107, т. 2, буква „а” от ЗОП със следните мотиви: 

1.Участникът е представил  линеен график, който показва технологична несъвместимост 

на отделните дейности и операции и противоречие със строителната програма и 

техническата спецификация. 

2. В представената строителна програма участникът е описал дейности по въвеждане на 

обекта в експлоатация, които не съответстват на категорията на строежа. 

3. Участникът е предвидил изпълнение на дейности, които не съответстват на 

техническата спецификация на възложителя и представеният от него линеен календарен 

график. 

4. В представената програма за управление на риска участника не е разгледал аспекти на  

проявление и сфери на влияние на следните рискове, идентифицирани от възложителя: 

- Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка  

- Рискове, свързани с безопасността на работното място 

- Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 

други участници в строителния процес 

- Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС, както и 

промени в изискванията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-

2020. 

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

Възложителят условия, посочени в раздел V.2. Необходими документи за участие в 

процедурата - указание за подготовката и опаковането от документацията за участие,  

а именно: 

- “Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на 

отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, 

техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или 

нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява от участие в 

процедурата.” 

- „Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията 

към него, или представеното от него предложение за изпълнение и/или 

приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.” 

 

3. Участник „Стройпром” ЕООД, гр. Видин по Обособена позиция № 4 – 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28” 

на основание чл. 107 т.1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП със следните 

мотиви: 

Офертата на участника не отговаря на поставеният от Възложителя критерий за подбор, а 

именно участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно 

стандарта EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство”. 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Процедурата по Обособена позиция № 4 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в 

гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28” на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП със 

следните мотиви: 

Офертата на единствения участник „Стройпром” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за 

обособена позиция № 4 не отговаря на поставеният от Възложителя критерий за подбор, а 

именно участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно 

стандарта EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство”. 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=20082. 

 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 буква “а“ от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията,  в 10-дневен срок от получаване на решението за 

избор на изпълнител. 

 

 

 

(ПП) 

инж. Борис Николов  

Кмет на Община Белоградчик 
 

 

Изготвил:  (П) 

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

(Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 

3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

http://belogradchik.bg/?p=20082

