
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
 

 

РЕШЕНИЕ 
№1288 oт 19.09.2019 г. 

по чл. 22 ал.1, т. 6 от ЗОП на 

подписаният по-долу Милен Павлов Дулев в качеството си на Кмет на 
община Белене – Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, на основание 
чл. 108, т.1, чл. 109, и чл.181, ал.5-6 от ЗОП, като взех предвид Протокол №1 от 
19.07.2019г., Протокол №2 от 13.08.2019г., Протокол №3 от 16.08.2019г.  и 
Протокол по чл.60А от ППЗОП от 02.09.2019г.,  утвърден от мен на 11.09.2019 г., от 
работата на комисия назначена с моя Заповед № 997/19.07.2019г., във връзка с мое 
Решение № 934/27.06.2019 г. за откриване на процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 
12 от ЗОП, с предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по 
ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, 
община Белене“, публикувана в РОП на сайта на АОП с уникален № 00661-2019-0009, 
с обявление за поръчка публикувано в РОП на 27.06.2019 г. с ID № 918967 ,  и с обща 
прогнозна стойност 1 017 276.12 лв. без ДДС,  

I. С настоящото решение, предвид извършеното и предложено ми от 
комисията класиране на участниците, и възприемайки изцяло 
констатациите и мотивите на комисията за всестранни и обективни от 
цитираните по-горе протоколи от работата ѝ, 

II.  ОБЯВЯВАМ крайното класиране на участниците в процедурата, 
отговарящи на изискванията на ЗОП, обявлението, документацията за 
участие и обявения от мен критерий за избор на изпълнител: 

„Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на определения от мен 
критерий: оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от 
ЗОП: 

„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“: 

Класиране, 
Място Наименование на участника 

Крайна комплексна оценка 
на офертата, бр. т. 

(КО) 

1-во място 
„Божков-Билд“ ЕООД, гр. 

Самоков, оферта вх. № 26-
00/59 от 18.07.2019 г. 

95.00 т. 

 

III. РЕШИХ: 

1. Въз основа на обявеното от мен по-горе крайно класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет за: „Изграждане на канализация и 
подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей 
Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“  участника „Божков-Билд“ ЕООД - вх. 
№ 26-00/59 от 18.07.2019 г.,  с КО 95,00 точки от възможни 100,00 точки, с общо 
ценово предложение за изпълнение на дейностите по „Изграждане на канализация и 
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подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей 
Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“:  991 862,68 лева без ДДС; 

Видно от протоколите от работата на комисията и офертата на участника,  не са 
налице основанията за отстраняване на участника и същият отговаря на условията за 
допустимост и критериите за подбор. Техническото и ценово предложения на 
„Божков-Билд“ ЕООД, гр. Самоков отговарят на предварително обявените условия 
на възложителя и същите получават най-висока оценка при прилагането от страна на 
комисията,  на първоначално определения от мен критерий за възлагане. 

2. С определеният за изпълнител „Божков-Билд“ ЕООД гр. Самоков, да бъде 
сключен договор за възлагане на изпълнението на обществена поръчка за: 
„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“, при 
условията и реда на чл.112 от ЗОП. 

3. Възложителят може да прекрати процедурата, в случай по чл.110, ал.2, т.4 от 
ЗОП, във вр. с чл.68, ал.2 от ППЗОП. 

IV. Съгласно чл.22, ал.5, т.6, б. „г“ от ЗОП, обявявам че НЯМА 
ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ в процедура участници. 

 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са 
публикувани протоколите от работата на комисията: 
http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13166  

 2. Да се сключи договор за изпълнението на обществена поръчка с участника, 
класиран на първо място  и определен за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 112, ал. 
1 и сл. от ЗОП и във вр. чл. 68 от ППЗОП. 

 3. В случай по чл.110, ал.2, т.4 от ЗОП Възложителят ще прекрати процедурата. 

4. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл.181, ал.8 от ЗОП настоящото решение 
да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му и съгласно чл. 24, ал. 
1, т. 2 от ППЗОП да се публикува в профила на купувача на интернет-адреса по т. 1 от 
този раздел, в същия ден на изпращането му до участниците. Решението да се изпрати 
на участниците по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

 5. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията 
по правилата на глава "Двадесет и седма" от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, 
съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.7. от ЗОП.  

 5.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване и до който могат да 
се подават жалби: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес:  гр. София 1000, бул."Витоша" № 18 

Телефон: 02 9356113 
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