
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: http://www.elena.bg 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

№ РД.02.05-172  

 

Елена, 20.03.2018 г. 

 

За обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в публично състезание 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Елена, по обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 

5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана 

на гр. Елена; 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена; 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, 

УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена; 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, 

УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена,  

открита с Решение № РД.02.12-64/13.07.2017 г. на кмета на община Елена. 

 

На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 от ЗОП, утвърден от Възложителя 

доклад от 19.03.2018 г., Протоколи № 1/11.09.2017 г., № 2/12.03.2018 г. и № 3/19.03.2018 г. 

на комисия, назначена с мои Заповеди № РД.02.05-509/14.08.2017 г. и № РД.02.05-

540/07.09.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите в публичното състезание с горецитирания предмет, 

 

ОБЯВЯВАМ: 
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I. Класирането на участниците в публичното състезание - за обособена позиция № 4: 

Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена, съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите, които отговарят на 

изискванията за лично състояние, на критериите за подбор и чиито технически и ценови 

предложения отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 

Първо място: Участник „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД - получени 100 точки. 

 

II. Определям за изпълнител, на основание чл. 109 от ЗОП, за обособена позиция № 4: 

Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена, участника, чиято оферта е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагането - 

„НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД. 

 

III. Отстранявам от участие в процедурата, за обособена позиция № 4: Многофамилна 

жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I 

„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена, следните участници: 

III.1. Участник ДДЗ „ВЕЛИ СТРОЙ“, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като 

приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената 

оферта не отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

Участникът е декларирал: 

• Срок за проектиране: 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.  

• Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни, считано от съставяне на Протокол обр. 2 

от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт (Образец 

15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3/31.07. 2003 г. 

на МРРБ.  

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности - 5 години. 

Към Предложение за изпълнение на поръчката са приложени: обяснителна записка за 

изпълнение на обществената поръчка, подробен линеен календарен график за изготвяне на 

инвестиционен проект, линеен календарен план-график за изпълнение на обекта, диаграма на 

работната ръка. 

След подробно разглеждане на документите, комисията е установила следното: 

1. На стр. 22 от обяснителната записка на участника е записано: „Към проекта ще се изготви 

и Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал. 1, 

т. 6 от ЗУТ. Дружеството е вписано в Регистъра на АУЕР за лицата имащи право да 

извършващ обследване за енергийна ефективност на сгради и има право да изготвя Доклад за 
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оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 169, ал. 1, т. 6 от 

ЗУТ.“. 

Съгласно техническата спецификация „Доклад за съответствие на инвестиционния проект 

със съществените изисквания към строежите се изготвя от външен изпълнител, който ще 

осъществява строителен надзор, и ще бъде избран от Възложителя по реда на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП).“. Т.е. изготвяне на каквито и да е доклади за съответствие не е 

предмет на настоящата поръчка, и за тях не е предвидено финансиране от посоченото в 

раздел прогнозна стойност на обявлението. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, Обяснителната записка за изпълнението 

на поръчката следва да бъде изготвяне при съблюдаване на изискванията на техническата 

спецификация. 

2. На стр. 57 от обяснителната записка на участника е описана предложената от участника 

технология на изпълнението на полагане на топлоизолация на покрив. Информацията е 

обособена в подраздел: „Полагането на хидроизолацията ще се извърши на следните етапи:“  

и съдържа предложение за следната технология на изпълнение: 

 „При наклони на покрива над 15% ивиците от рулонни материали се полагат 

перпендикулярно на билото на покрива.“. 

„При полагане на топлоизолация на скатни покриви се предвижда демонтаж на 

съществуващи керемиди, полагане на топлоизолация, обратен монтаж на керемиди. При 

наличие на счупени или компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на нови 

керемиди.“. 

„При компрометирана дървена покривна конструкция на скатен покрив се извършва 

демонтаж на керемиди, ремонт или направа на нова дървена покривна конструкция, полагане 

на хидроизолация и обратен монтаж на керемиди. При наличие на счупени или 

компрометирани керемиди, се извършва доставка и монтаж на нови керемиди.“. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка, обяснителната записка за изпълнението на 

поръчката следва да бъде изготвяне при съблюдаване на изискванията на предложените 

мерки обследването за енергийна ефективност. В обследването ясно е посочено, че 

покривите на сградата са: плосък „студен“ с битумна хидроизолация  върху стоманобетонова 

покривна плоча над стоманобетонови тавански плочи...“. Покривът е визуализиран и чрез 

снимки на стр. 13/48 от доклада. „Покривната плоча е скатна с наклон 5 % покрита с битумна 

хидроизолация.“, а не с керемиди както е в посочената технология на изпълнението му, както 

и не е с наклон над 15 %. 

3. От стр. 29 от обяснителната записка, участникът е посочил, че „Подготовката на 

строителната площадка ще изпълним за 4 (четири) календарни дни от 8 (осем) общи 

работници.“. В същото време в приложеният линеен график за дейността са предвидени 5 

календарни дни и 5 работника. 

Съгласно Документацията за обществена поръчка изрично е указано, че участник, в чието 

техническо предложение се установи, че е констатирано несъответствие и/или разминаване 
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между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / линейния календарен график 

се отстранява от процедурата. 

Отделно от това, като фактор за целите на методиката е посочено наличието в обяснителната 

записка на съответствие на представеният план - график за организация на работата като 

време за изпълнение на дейностите за СМР, технологична последователност и 

продължителност.  

4. В приложения в обяснителната записка линеeн график е предвидено дейността „доставка и 

монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази“ с количество 308,00 м. да бъде 

изпълнена от 86-тия до 90-тия ден в срока на изпълнение от общо 90 календарни дни. В 

същият график, участникът предвижда дейността „монтаж и демонтаж“ на фасадно тръбно 

скеле да приключи на 85-тият ден от срока за изпълнение. 

Видно от приложените към документацията технически паспорт на многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес ул. „Пролет“ № 1, същата се състои от 7 етажа и е с 

височина от 20,77 м. Технологичното изпълнение на дейността - монтаж на външни 

алуминиеви подпрозоречни первази, изисква използване на скеле. Освен това в 

Обяснителната записка на стр. 53, участникът е посочил, че „Демонтажът на скелето се 

извършва след почистването на работните площадки от инструменти, инвентар, остатъчни 

материали и отпадъци.“.  

Не са предвидени мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите 

от участника в случаи на полагане на външните алуминиеви подпрозоречни дъски от 

вътрешна страна. 

5. Относно осигуряване на безопасен физически достъп до сградата, участникът е представил 

описание в обособен раздел съдържащ информация не за безопасен физически достъп до 

жилищен блок, а до осигуряване на безопасен физически достъп на гражданите и 

служителите в обществената сграда.  

Съгласно документацията за обществената поръчка, от обяснителната записка Възложителят 

трябва да добие достатъчно ясна представа за намеренията на участника, свързани с 

изпълнението на поръчката… и вземане на необходимите мерки за намаляване 

затрудненията за обслужване дейностите на живущите...“. Обществената поръчка е с 

предмет: „Инженеринг - проектиране, строително- монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Елена, като участника е подал оферта за обособена позиция 4: МЖС с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно 

строителство“ в кв. 109 по плана на гр. Елена“  и не се отнася до административна сграда, в 

която се помещават служители.  

6. На стр. 43 и 44 от Обяснителната записка за изпълнение на участника е предложена 

технология за изпълнение на дейността „Зидарски работи“. Информацията е със следното 

съдържание: 

„1. Изпълнението на зидариите се извършва в съответствие с проектната документация за 

вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и разтвора. 
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2. Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж; 

пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното 

място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент. 

3. При зидането ще се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, 

вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране  на зидовете и подвеждане на редовете 

с канап и равнинността на степените в съответствие с изискванията на проекта...“. 

Неразделна част от документацията е техническата спецификация, технически паспорт,  

доклад за резултатите от обследването, за установяване на техническите характеристики, 

Архитектурно заснемане, доклад от обследване за енергийни характеристики, вкл. 

сертификат за енергийни характеристики. 

Изискване към участниците съгласно документацията за участие в процедурата е да 

представят Обяснителна записка за изпълнението на поръчката, която са бъде изготвена при 

съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, предложените мерки за 

конструктивни мероприятия и работни работи на сградата, технически паспорт…“. От 

обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както и организацията и 

изпълнението на СМР. 

От така представената информация в обяснителната записка на участника, се предлага 

технологията за изпълнението на дейност, която не е предвидена в приложените към 

техническата спецификация документи, нито в самата спецификация.  

Изпълнението на дейности които не са предмет на предложените мерки за конструктивни 

мероприятия и работни работи на сградата биха допринесли до загуба на финансови средства 

за Възложителя поради тяхното невъзстановяване от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа за 

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката. 

Съгласно документацията - „Участник, в чието техническо предложение се установи, че не 

гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по 

процедурата и ЗОП, не са описани факторите, предмет на оценка… - се отстранява от 

процедурата.“       

Съгласно условията на документацията за обществена поръчка, участник в чието техническо 

предложение се установи, че не гарантира изпълнението на дейностите, не съответства на 

изискванията на Възложителя по процедурата и ЗОП, не са описани факторите, предмет на 

оценка, както и такива, в които е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или 

разминаване между информацията в Обяснителна записка за изпълнение / линейния 

календарен график / техническата спецификация… - се отстранява от процедурата.   

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД.02.12-64 от 

дата 13.07.2017 г.  на Кмета на Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 
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утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие  

с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото 

предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на възложителя, не се 

отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 

самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 

възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 

предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е предложила на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, така 

представената от участника оферта се явява  „Неподходяща оферта” по смисъла на § 2, т. 25 

от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

III.2. Участник „ЕКОДИН“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, като приемам 

изцяло мотивите на комисията, отразени в Доклад от 19.03.2018 г. Представената оферта не 

отговаря на обявените условия от Възложителя, а именно: 

1. Съгласно Документацията за участие, „Участник, в чието техническо предложение се 

установи, че е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

линейния календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между 

информацията в Обяснителна записка за изпълнение /линейния календарен график - се 

отстранява  от участие. 

При преглед на представената от участника Обяснителна записка и съответствието на 

информацията в нея спрямо приложения календарен график с посочена продължителност на 

работата в календарни дни спрямо вида работа, комисията е установила разминаване и 

несъответствие в следното: 

- Относно подетап „Топлинно изолиране на таванска плоча“, е посочен общ срок за 

изпълнение от 56 календарни дни.  

В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 5 е визуализиран общ срок за 

изпълнение от 44 календарни дни (с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия), при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в обяснителната 

записка. 

- Относно подетап „Топлоизолация под“, в обяснителната записка на стр. 23 е посочен общ 

срок да изпълнение от 59 календарни дни. 
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В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 6 е визуализиран общ срок за 

изпълнение от 28 календарни дни (с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия), при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в обяснителната 

записка. 

- Относно подетап „Подмяна стълбищно осветление и осветление в общите части в 

сутерена“, в обяснителната записка на стр. 23 е посочен общ срок да изпълнение от 24 

календарни дни. 

В приложения график срещу тази дейност,  посочена под номер 7, е визуализиран общ срок 

за изпълнение от 6 календарни дни (с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия), при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в обяснителната 

записка. 

- Относно подетап „Архитектурно-строителни дейности“, в обяснителната записка на стр. 23 

е посочен общ срок да изпълнение от 59 календарни дни.  

В приложения график срещу тази дейност  посочена под номер 8 е визуализиран общ срок за 

изпълнение от 25 календарни дни (с включените дни за неблагоприятни климатични 

условия), при което е налице разминаване и несъответствие с информацията в обяснителната 

записка. 

На стр. 23 е посочено „Като последен подетап ще се изпълни окончателно почистване на 

строителната площадка, премахване на временно строителство и създаване на условия за 

приемане на обекта. Общ срок за изпълнение: 2 календарни дни.“. 

В приложение график срещу тези дейност посочена под номер 9 е визуализиран само 

резервният период предвиден за неблагоприятни климатични условия общ за цялостното 

изпълнение от 3 календарни дни.  

Налице е разминаване и несъответствие с информацията в графика с тази в обяснителната 

записка. 

Цялостният срок визуализиран в графика, относно продължителност на работата в 

календарни дни по видове работи е - 79 календарни дни визуализиран с дейност за 

изпълнение от 9-тия календарен ден на месец II и приключване на дейностите на 27-ия 

календарен ден на месец IV с включени резервните дни за неблагоприятни условия каквото е 

изискването в документацията за поръчка. 

Видно от така констатираният срок от комисията от 79 календарни дни спрямо 

декларираният от участника в Образец № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката от 89 

календарни дни, е налице несъответствие и разминаване при срока за изпълнение на 

строителството. 

Като условие и в самият Образец № 1 е посочено, че участникът трябва да представи  

„Подробен Линеен график за дейностите по поръчката - по етапност на изпълнението...“. 

„Предложения линеен график трябва да е тясно свързан с технологично-строителната 

програма (обяснителната записка) за изпълнение предложена от участника.“ 

Участниците следва да изготвят Линеен календарен график въз основа на предложеният от 

тях срок за изпълнение на дейностите-предмет на настоящата поръчка. 
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В обявлението за обществена поръчка, в раздел II.2.10. - Информация относно варианти, 

Възложителят е отразил ясно и категорично отговор „не“. 

Отделно от това е и категорично условието в документацията за отстраняване на участник в 

случай, че в техническото предложение се установи, че е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано 

несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка за 

изпълнение /линейния календарен график. 

2. В приложеният  График за разпределение на ресурсите в таблица трета, под номер 7 е 

посочена дейността „Подмяна стълбищно осветление и осветление в общите части в 

сутерена“, за която е предвидено като необходим максимален брой основен материал за 

изпълнение на дейността - осветителни тела със сензора за движение и LED лампи да се 

вложат 29 бр. 

Съгласно приложеният към документацията Доклад за енергийно обследване, за Мярка за 

енергоспестяване С1: Подмяна стълбищно осветление, за Доставка и монтаж на осветителни 

тела в стълбищна клетка и сутерен със сензори за движение и LED лампи на стр. 32/48 са 

посочени за изпълнение - 60 броя. 

Съгласно Документацията за участие - Обяснителната записка за изпълнение на поръчката 

следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, 

предложените мерки…, обследването за енергийна ефективност…“.  

Докладът за енергийна ефективност и сертифициране на сгради на многофамилна жилищна 

сграда - гр. Елена, ул. „Пролет“ № 1, е приложен документ към техническата спецификация, 

неразделна част от документация, и достъп до тях е осигурен на профила на купувача с линк 

- http://zop.elena.bg/?p=1491.   

Условията на документация задължават комисията да отстрани участник, за който е 

констатирано несъответствие между информацията в Обяснителната записка за изпълнение / 

линейния календарен график / техническата спецификация, каквато е и констатацията 

относно изпълнението на Мярка за енергоспестяване С1: Подмяна стълбищно осветление, за 

Доставка и монтаж на осветителни тела в стълбищна клетка и сутерен със сензори за 

движение и LED лампи с изискуемите за изпълнение - 60 броя, а предложени от участника 

само 29 броя.  

3. Не е представена информация за съдържанието на частите при изработването на работният 

проект.          

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с  Решение № РД.02.12-64 от 

дата 13.07.2017 г.  на Кмета на  Община Елена, с което решение са одобрени обявлението и 

документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за  възлагане на обществена 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по 

провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 

изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 

56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие  

с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото 

http://zop.elena.bg/?p=1491#comment-1227
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предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията  на възложителя, не се 

отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна 

самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 

възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го 

предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е предложила на 

възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, така 

представената от участника оферта се явява  „Неподходяща оферта” по смисъла на § 2, т. 25 

от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) дневен 

срок от датата на издаването му до всички участници в процедурата за обособена позиция № 

4: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски 

надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община 

Елена, по обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена. 

 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП, настоящото решение, заедно с утвърдения 

доклад и протоколите, отразяващи работата на назначената с мои заповеди № РД.02.05-

509/14.08.2017 г. и № РД.02.05-540/07.09.2017 г. комисия, да се публикува на Профила на 

купувача на община Елена, в раздела на обществената поръчка, при условията на чл. 24, ал. 

1, т. 2 и т. 5  от ППЗОП, в деня на изпращането му до участниците. 

 

VI. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Решението на Възложителя подлежи на 

обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18. 

Във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решенията за избор на изпълнител са публикувани в 

„Профил на купувача“ на община Елена, в раздела на обществената поръчка, ведно с 

протоколите и доклада на комисията, на адрес: http://zop.elena.bg/?p=1491. 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

http://zop.elena.bg/?p=1491

