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От дейността на комисия, назначена със Заповед № 695/12.12.2016 г. на кмета на 

община Трявна, за провеждане на процедура на 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 “Пробуда” гр. 

Плачковци“, открита с Решение № 688/06.12.2016 г. на кмета на община Трявна, 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. 

В съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата за 

представяне на оферти и Решение № 688/06.12.2016 г на кмета на община Трявна, за 

участие в преговорите е поканено „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, ЕИК 

200167873, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Пъстър свят“ № 7, 

вход Б, представлявано от арх. Румен Атанасов Русев, e-mail: asboyana@abv.bg. 

 

Участникът е представил оферта с Вх.№ 1500-653/09.12.2016 г. Всички 

представени от участника документи са разгледани от комисията и след като е 

констатирано, че участникът е представил оферта, отговаряща на изискванията на 

възложителя, същият е допуснат до етап оценяване.  

С представената оферта участникът е направил следните предложения: 

Представени са документи по образец, които отговарят на изискванията на 

възложителя. Участникът предлага за извърши обществената поръчка при следните 

параметри: 

1. Ценова оферта – изготвяне на технически проект за 6500 лв. (шест хиляди и 

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

изпълнение на авторски надзор за 166,67 лв. (сто шестдесет и шест лева и шестдесет и 

седем стотинки) без ДДС или 200 (двеста лева) с ДДС. 

2. Срок на валидност на офертата 6 (шест) месеца от крайната дата за подаване 

на оферти. 

3. Срок за изготвяне на технически проект 60 календарни дни от подписване на 

договор за изпълнение. 

 

Предложените от участника цени за изпълнение на обществената поръчка са в 

рамките на максимално предвидения финансов ресурс. Предложеният от участника 

срок за изпълнение на обществената поръчка отговаря на параметрите за срок  на 

изпълнение, посочени в поканата за участие в процедурата. 
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Извършената оценка е отразена в Протокол № 1 от 12.12.2016 г. от работата на 

комисията. 

В резултата на извършеното оценяване, участникът е допуснат до участие в 

насрочените на 12.12.2016 г. от 11:00 часа преговори. Поради отсъствието на 

представител на участника, преговори не са проведени, но комисията взема решение, че 

офертата, подадена от участника отговаря на всички изисквания на възложителя за 

участие в процедурата.  

Настоящият доклад отразява извършените от комисията действия и направените 

от участника предложения за изпълнение на обществената поръчка. 

Като взе предвид, че представените от участника оферта и документи отговарят 

на изискванията на възложителя, на основание чл. 67, ал. 6, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 

9 от ППЗОП, комисията  

 

РЕШИ: 

 

предлага на възложителя Дончо Тихолов Захариев – Кмет на община Трявна да 

сключи договор за изпълнение 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 “П. 

Славейков” гр. Трявна“ с участник „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, ЕИК 

200167873, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Пъстър свят“ № 7, 

вход Б, представлявано от арх. Румен Атанасов Русев, e-mail: asboyana@abv.bg. 

 

 Настоящият доклад е съставен на 3.01.2017 г.  

Комисията, назначена със Заповед № 695/12.12.2016 г. на кмета на община 

Трявна предаде протоколите от своята дейност, настоящия доклад, заедно с цялата 

документация на възложителя на 3.01.2017 г. в 16:30 часа. 

 

Комисия: 

Председател:  

адв. Галин Ненов – ……………… 

Членове:       

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

инж. Боряна Иванова – ……………… 

Вероника Димиева – ……………… 

Ивелина Тодорова – ……………… 

 

Приемам протоколите и доклада от работата на комисия, назначена с моя 

Заповед № 695/12.12.2016 г. 

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ 

Кмет на община Трявна 

3.01.2017 г. 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 
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