
П Р О Т О К О Л   № 2 
 

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 1513/25.08.2014 г. на 
Кмета на Община Своге, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с 
предмет: Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни 
настилки по територията на Община Своге през 2014 г. по обособени позиции: 
1.ОП № 1 – Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге 
2.ОП № 2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
3.ОП № 3 – Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
4.ОП № 4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
5.ОП № 5 – Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
6.ОП № 6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг 
7.ОП № 7 – Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
8.ОП № 8 – Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
9.ОП № 9 – Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
10.ОП № 10 – Бетониране улица с. Зимевица 
11.ОП № 11 – Бетониране улица с. Бов 
12.ОП № 12 – Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
13.ОП № 13 – Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
14.ОП № 14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
15.ОП № 15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге 
16.ОП № 16 – Бетониране улица с. Оплетня 
17.ОП № 17 – Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
18.ОП № 18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
19.ОП № 19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
20.ОП № 20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
21.ОП № 21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
22.ОП № 22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
23.ОП № 23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. 
„Каменярска”/ 
24.ОП № 24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге 
25.ОП № 25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
26.ОП № 26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
27.ОП № 27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
28.ОП № 28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
29.ОП № 29 – Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов 
30.ОП № 30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
31.ОП № 31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
32.ОП № 32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
33ОП № 33 – Основен ремонт с. Габровница 
 
с идентификационен номер в АОП 00227-2014-0005. 
 
         На 10.09.2014 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала в административната сграда на  
Община Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №7, ет.1, се събра комисия по чл.34 от ЗОП в 
състав: 
 
         Председател: инж. Юлиян Асенов Асенов – Зам.Кмет; 
         и членове:  
         1.Юлиан Кирилов Велков – Спец.НС /резервен член/; 
         2.Десислава Радкова Вутова – Гл.експ. „Обществени поръчки”; 
         3.Захаринка Иванова Истаткова – За Директор Дирекция ПАО; 
         4.Татяна Иванчева Божкова – Гл.спец.бюджет. 
 



         За да разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя и да разглежда  
документите в Плик №2 на участниците, отговарящи на критериите за подбор. 
         На мястото на инж.Цецка Тошева Терзийска – Гл.спец.БС, която е служебно 
възпрепятствана присъства Юлиан Кирилов Велков – Спец.НС /резервен член/. 
 
        Протокол №1 от работата на комисията е изпратен до всички участници в 
процедурата и публикуван в Профил на купувача. 
        В срока, определен от Комисията, в Деловодството на Община Своге са 
представени допълнителни документи за подбор, както следва: 
 

  1.”ДЕНИВЕГС” ЕООД -  с вх. № 26-00-460/04.09.2014 г.  
  2.”НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД – с вх. № 26-00-454/05.09.2014г. 
  3.ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” – с вх. № 53-01-88/09.09.2014г. 

 
         Комисията установи, че всички допълнителни документи за подбор са 
представени в срок и пристъпи към техния преглед. 
 
I.Проверка на допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор. 
 
       1.Комисията извърши проверка по отношение на ”ДЕНИВЕГС” ЕООД на 
допълнително представените документи и документите в Плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което констатира 
следното: 
        В съответствие с Протокол № 1, участникът представя документи съгласно 
указанията на комисията, направени в резултат на констатациите на същата. 
         1.1.Във връзка с констатациите в Протокол № 1, за това че участникът 
„ДЕНИВЕГС” ЕООД  в представените документи в офертата в Декларация обр. №1  
не е описана строителната техника, необходима за обособените позиции, представена в 
счетоводния амортизационен план на дружеството, приложение към декларацията. 

Съгласно изискванията на т.ІІІ.2.3 „Технически възможности” т.21 от 
Обявлението, е необходимо представянето на Декларация за техническо оборудване, с 
което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка – обр.№1. 
          1.2.Във връзка с констатациите в Протокол № 1, за това че участникът 
„ДЕНИВЕГС” ЕООД  в представените документи в офертата в представения Списък 
на строителството се съдържат договори, които не са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата. 
           Съгласно изискванията на т.ІІІ.2.3 „Технически възможности” т.2 от 
Обявлението, трябва да бъде предствен Списък на строителството, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от 
датата на подаване на офертата, придружен с препоръки за добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт 
– Образец №10. 

 



С писмо с вх.№ 26-00-460/04.09.2014г., Участникът представя Деклараця обр.№1 
за техническо обороудване, Списък на строителството, което е еднакво или сходно с 
предмета на поръчката - Образец №10, придружен с препоръки за добро изпълнение. 
         След като приключи разглеждането  на представените от участника допълнителни 
документи, ведно с представените в Плик № 1 и предвид горните констатации на 
основание чл.68, ал.10 от ЗОП комисията установи: 

Участникът  ”ДЕНИВЕГС” ЕООД  доказва наличието на пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя по отношение на поставените критерии за подбор,  във 
връзка с чл. 56, ал.1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка. 
 
       2. Комисията извърши проверка по отношение на ”НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД на 
допълнително представените документи и документите в Плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което констатира 
следното: 
       В съответствие с Протокол № 1, участникът представя документи съгласно 
указанията на комисията, направени в резултат на констатациите на същата. 
       2.1.Във връзка с констатациите в Протокол № 1, за това че участникът 
”НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД в представените документи в офертата към Декларацията 
за техническо оборудване не са приложени документи за собственост. 
       Съгласно изискванията на т.ІІІ.2.3 „Технически възможности” т.1 от Обявлението, 
се изисква Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 
изпълнение на обществената поръчка обр.№1, в която са описани необходимите 
документи за собственост на строителната техника. 
       2.2.Във връзка с констатациите в Протокол № 1, за това че участникът 
”НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД в представените документи в офертата не е приложен 
Списък на техническите лица с посочване на образование, професионална 
квалификация и професионален опит на участника – свободен текст. 

Съгласно изискванията на т.ІІІ.2.3 Технически възможности т.3 от обявлението, 
се изисква Списък на техническите лица с посочване на образование, професионална 
квалификация и професионален опит на участника – свободен текст. 

 
         С писмо с вх.№ 26-00-454/05.09.2014г., Участникът представя Списък на 
техническите лица, както и документи за собственост на техническото оборудване, 
които са приложения към Декларация обр.№1. 
         След като приключи разглеждането  на представените от участника допълнителни 
документи, ведно с представените в Плик № 1 и предвид горните констатации на 
основание чл.68, ал.10 от ЗОП комисията установи: 
       Участникът  ”НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД  доказва наличието на пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя по отношение на поставените критерии за 
подбор,  във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка. 
 
       3.Комисията извърши проверка по отношение на ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” на 
допълнително представените документи и документите в Плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което констатира 
следното: 
       В съответствие с Протокол № 1, участникът представя документи съгласно 
указанията на комисията, направени в резултат на констатациите на същата. 
       3.1.Във връзка с констатациите в Протокол № 1, за това че участникът ЕТ 
„РУМЕН БОЖИЛОВ” в представените документи в офертата в Списъка на 
строителството се съдържат договори, които не са еднакви  или сходни с предмета на 



поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата. 
       Съгласно изискванията на т.ІІІ.2.3 „Технически възможности” т.2 от Обявлението 
от Обявлението, трябва да бъде представен Списък на строителството, което е еднакво 
или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от 
датата на подаване на офертата, придружен с препоръки за добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт 
– Образец №10. 
       3.2. Във връзка с констатациите в Протокол № 1, за това че участникът ЕТ 
„РУМЕН БОЖИЛОВ” в представените документи в офертата не е приложен Списък 
на техническите лица с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионален опит на участника – свободен текст. 

Съгласно изискванията на т.ІІІ.2.3 Технически възможности т.3 от обявлението, 
се изисква Списък на техническите лица с посочване на образование, професионална 
квалификация и професионален опит на участника – свободен текст. 

 
         С писмо вх.№ 53-01-88/09.09.2014г., Участникът представя Списък на 
техническите лица с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионален опит на участника и Списък на строителството, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от 
датата на подаване на офертата, придружени с референции за добро изпълнение. 
 
         След като приключи разглеждането  на представените от участника допълнителни 
документи, ведно с представените в Плик № 1 и предвид горните констатации на 
основание чл.68, ал.10 от ЗОП комисията установи: 
         Участникът ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” доказва наличието на пълно съответствие 
с изискванията на Възложителя по отношение на поставените критерии за подбор,  във 
връзка с чл. 56, ал.1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка. 
 
       4. До установения срок, посочен от комисията в Протокол №1 с необходимите 
допълнителни документи, които Участника ”Т.Д.ТОТАЛ” ООД  трябва да представи, 
не са постъпили в деловодството на Община Своге. 
 Като взе предвид горното, Комисията взе следното Решение: 
Предлага за отстраняване от процедурата Участника ”Т.Д.ТОТАЛ” ООД. 
 Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. 
 Фактическо основание: Участникът не е представил някои от необходимите 
документи и информация по чл.56 от ЗОП, поставени от Възложителя в обявлението и 
документацията за участие: не са представени документи за доказване на собствеността 
на строителната техника, описана в декларация обр.1, не е представен Списък на 
строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с 
препоръки за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и 
дата и подпис на издателя и данни за контакт – Образец №10, не е  представен  Списък 
на техническите лица с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионален опит на участника – свободен текст. 
 



 
         Комисията приключи работата си по разглеждане на допълнително представените 
от участници в процедурата документи и в резултат на което взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

         Допуска до следващ етап от процедурата участниците: 
 
           1.”ДЕНИВЕГС” ЕООД 
           2.”НЕОСТРОЙ2001” ЕООД             
           3. ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ”  
            
 

II.Разглеждане  на документите в Плик № 2 на допуснатите участници 
 

         Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 
документацията, съдържаща се в Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ на участниците, които отговарят на критериите за подбор и са допуснати до 
разглеждане на документите в Плик № 2. 
         Комисията пристъпи към разглеждане на Предложенията за изпълнение на 
поръчката (Техническо предложение) на участниците – Образец № 6 от 
Документацията за участие. 
 
       1.”НЕОСТРОЙ” ЕООД е представил Плик № 2, който съдържа: 
       1.1.Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция №1 – „Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. 
„Джиджовица”, гр.Своге”; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за обособена 
позиция №4 – „Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен”. 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №6 – „Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг”. 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №19  – „Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън”. 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №20  – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. 
Церово. 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №21 -  „Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. 
Церово” 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 15 /петнадесет/ календарни дни за 
обособена позиция №22 – „Основен ремонт улици с. Владо Тричков; 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 45 /четиридесет и пет/ 
календарни дни за обособена позиция №23 - Основен ремонт улици гр. Своге, кв. 
Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
         - предложен срк за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция № 26 – „Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник”; 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за 
обособена позиция № 33 – „Основен ремонт с. Габровница”. 
 



 
        2.”МАРТИ-БЕТ” ЕООД е представил Плик №2, който съдържа: 
        2.1.Техническо предложение – обр. №6, който съдържа: 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №7 – „Бетониране ул. „Слава” с. Церово; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №8 – „Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №9 – „Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №10 – „Бетониране улица с. Зимевица”; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 1 /един/ календарни дни за 
обособена позиция №11 – „Бетониране улица с. Бов”; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №12 – „Бетониране ул. „2-ра”, кв. Бобковица, гр. Своге; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №14 – „Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №15 – „Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. 
Джиджовица, гр. Своге; 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №16 – „Бетонира улица с. Оплетня”; 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №17 – „Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен; 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за 
обособена позиция №18 – „Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
         - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №19 – „Бетониране път за мах. „Липата, с. Томпсън. 
 
 
       3.”ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД е представил Плик №2, който съдържа: 
       3.1.Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
        -предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №3 - „Основен ремонт ул. „Хризантема”, гр. Своге; 
       -предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №7 – „Бетониране ул. „Слава”, с. Церово; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 15 /петнадесет/ календарни дни за 
обособена позиция №8 – „Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с.Церово; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №9 – „Бетониране ул. „Устрем”, с.Томпсън; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №12 – „Бетониране ул. „2-ра”, кв. Бобковица, гр. Своге 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №14 – „Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №15 – „Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. 
Джиджовица, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ календарни дни за 
обособена позиция №18 – „Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 



       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 /десет/ календарни дни за 
обособена позиция №19 – „Бетониране път за мах. „Липата”, с.Томпсън. 
 
 
 
       4.”ДЕНИВЕГС” ЕООД е представил Плик №2, който съдържа: 
       4.1.Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция №8 – „Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция №12 – „Бетониране ул. „2-ра”, кв. Бобковица, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция №14 – „Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция №15 – „Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. 
Джиджовица, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция №18 – „Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво. 
 
 
       5.”ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД е представил Плик №2, който 
съдържа: 
       5.1. Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №1 – Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. 
„Джиджовица”, гр.Своге; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №3 – Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №5 – Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за  
обособена позиция №7 – Бетониране ул. „Слава”, с. Церово; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №8 – Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №9 – Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №10 – Бетониране улица с. Зимевица; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №11 – Бетониране улица с. Бов; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №12 – Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №13 – Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков; 



       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. 
Джиджовица, гр. Своге; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №16 – Бетониране улица с. Оплетня; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №17 – Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. 
Церово; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. 
Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. 
„Г.С.Раковски”, гр.Своге; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №29 - Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. 
„Волга”, с. Гара Бов; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция № 30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. 
Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни за 
обособена позиция №33 – Основен ремонт с. Габровница. 
 
 
       6.ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” е представил Плик №2, който съдържа: 
       6.1. Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 



       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 16 /шестнадесет/ календарни дни 
за обособена позиция  №6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 8 /осем/ календарни дни за 
обособена позиция  №14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 6 /шест/ календарни дни за 
обособена позиция  №15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. 
Джиджовица, гр. Своге; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 6 /шест/ календарни дни за 
обособена позиция  №16 – Бетониране улица с. Оплетня; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ календарни дни за 
обособена позиция  №18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 /седем/ календарни дни за 
обособена позиция № 19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън. 
 
 
       7.”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД е представил Плик №2, който съдържа: 
       7.1. Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. 
Церово; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. 
Церово; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция №23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. 
Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. 
„Г.С.Раковски”, гр.Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №29 – Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. 
„Волга”, с. Гара Бов; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге; 



       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. 
Своге 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №33 – Основен ремонт с. Габровница. 
 
 
       8.СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ”  е представил Плик №2, който съдържа: 
       8.1. Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция  №6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция  №26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция  №28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция  №31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция  №33 – Основен ремонт с. Габровница 
 
 
 
       9.ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” е представил Плик №2, който съдържа: 
       9.1. Техническо предложение – обр. №6, което съдържа: 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №1 – Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. 
„Джиджовица”, гр.Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 1 /един/ календарни дни за 
обособена позиция №2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №3 – Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за 
обособена позиция №4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за 
обособена позиция №5 – Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за 
обособена позиция №6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за 
обособена позиция №7 – Бетониране ул. „Слава”, с. Церово; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 6 /шест/ календарни дни за обособена 
позиция №8 – Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №9 – Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 6 /шест/ календарни дни за обособена 
позиция №10 – Бетониране улица с. Зимевица; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №11 – Бетониране улица с. Бов; 



- предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за обособена 
позиция №12 – Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №13 – Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 6 /шест/ календарни дни за обособена 
позиция №14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за обособена 
позиция №15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, 
гр. Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №16 – Бетониране улица с. Оплетня; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №17 – Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 8 /осем/ календарни дни за обособена 
позиция №18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката - 4 /четири/ календарни дни за обособена 
позиция №19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за обособена 
позиция №21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за обособена 
позиция №22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ календарни дни за 
обособена позиция №23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. 
Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 8 /осем/ календарни дни за обособена 
позиция №24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, 
гр.Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за обособена 
позиция №26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ календарни дни за обособена 
позиция №28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 /четири/ календарни дни за 
обособена позиция №29 - Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. 
„Волга”, с. Гара Бов; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 6 /шест/ календарни дни за обособена 
позиция № 30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 /три/ календарни дни за обособена 
позиция №32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге; 
- предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 /два/ календарни дни за обособена 
позиция №33 – Основен ремонт с. Габровница. 
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