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ПРОТОКОЛ 

 
ЗА ПОПРАВКА НА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА ДОПУСНАТА В 

ПРОТОКОЛ № 1 от 07.11.2019 г. 

 
 

На 13.05.2020 г., при заседание на комисията за провеждане на  открита процедура за 

обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Красно 

село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени 

позиции: 

 

1. Обособена позиция №1 - Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни 

дейности на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“, кв. ,,Борово“, 

бл. 231, район ,,Красно село“ 

2. Обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“, кв. 

,,Борово“, бл.231, район ,,Красно село“ 

3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“, кв. ,,Борово“ бл. 231, 

район ,,Красно село“, 

 

открита с решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка  № 

РКС19-РД-93-8/26.09.2019 г. на кмета на район „Красно село”, комисия назначена със 

Заповеди № РКС19-РД09-568/07.11.2019 г. и № РКС20-РД09-250/22.04.2020 г., в състав: 

 

Председател:  

арх. Христо Кючуков – главен архитект  

Членове: 

1. Николай Веселинов – заместник кмет  

2. Веселин Кирев – заместник кмет 

3. инж. Алеко Семерджиев – старши експерт „Кадастър и регулация“ 

4. Иван Велов – адвокат  

5. Милен Стоев – Финансов контрольор 

6. инж. Веска Савова – Главен инженер 

7. инж. Ваня Ченкова – Старши експерт „Строителство и инвестиции“, ОВК 

8. арх. Деян Димиев – Старши експерт „Архитектура” 

9. Капка Василева – началник отдел ФСОКССД 

10. Венета Георгиева – Главен счетоводител 
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При разглеждане, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, комисията установи, че е допусната явна/очевидна фактическа 

грешка в Протокол 1 от 07.11.2019 г., като на стр. 18 и 19 е описан като участник а 

обособена позиция 3, под № 3 : 

„Участникът „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД е представил документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Красно 

село“, кв. ,,Борово“, бл.231, район ,,Красно село“. 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор.“ 

 

Видно от описаните обстоятелства в т. 21 на стр. 7 и т. 4 на стр. 12 от Протокол 1, 

при отваряне на подадените от участниците запечатани непрозначни опаковки – комисията 

е устаноила, че Участника „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД  е представил оферта и 

един плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ само за позиция № 1. Подадените 

оферти за позиция 3 са общо 8 на брой, а не са колкото са описаните участници – 9 на брой. 

За изясняване и установяване на констатираната грешка е уведомен участника – с 

писмо изх. № РКС19-РД93-8/91/ 14.05.2020 г. от Председателя на Комисията. 

Постъпило е писмо с изх. № 39/15.05.2020 г., заведено в районната администрация с 

вх. № РКС19-РД93-8/93/ 15.05.2020 г., с което участника „Техно Строй България“ ООД 

потвърждава, че е подал оферта само за обособена позиция № 1 – Избор на изпълнител за 

извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес : гр. 

София, ж.к. „Красно село“, кв. „Борово“, бл. 231, район „Красно село“. 

 

Предвид установеното : 

 

ИЗВЪРШВА СЕ ПОПРАВКА НА ДОПУСНАТА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в 

ПРОТОКОЛ 1 от 07.11.2019 г., като  

1. Заличава текста на стр. 18 и 19 – описаните участници за обособена позиция 

3, под № 3 :  

 „3. Участникът „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД е представил документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП и кандидатства по обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол 

по време на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. 

„Красно село“, кв. ,,Борово“, бл.231, район ,,Красно село“. 

След разглеждането на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП комисията установи, 

че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор.“ 

 

2. Променя поредността на номерацията на следващите описани участници по 

обособена позиция 3 – общо 8 на брой. 

 

Настоящия протокол се подписа от всички членове на Комисията на 18.05.2020 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: арх. Христо Кючуков ......................................................; 

      (п) 
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Членове: 

 

Николай Веселинов   – ......................................................; 

     (п) 

 

 

Веселин Кирев   – ......................................................; 

     (п) 

 

 

инж. Алеко Семерджиев – ......................................................; 

     (п) 

 

 

Иван Велов    – ......................................................; 

     (п) 

 

 

Милен Стоев    –  ......................................................; 

     (п) 

 

 

инж. Веска Савова   – ......................................................; 

     (п) 

 

 

инж. Ваня Ченкова   – ...................................................... 

     (п) 

 

 

арх. Деян Димиев   – ......................................................; 

     (п) 

 

 

Капка Василева  – ......................................................; 

     (п) 

 

 

Венета Георгиева   – ......................................................; 

     (п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


