
 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 3 
 
 

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 15.09.2014 г., в 13:30 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.инж.Цецка Тошева Терзийска – Гл.спец.БС;          
         2.Десислава Радкова Вутова – Гл.експ. „Обществени поръчки”; 
         3.Юлия Емилова Геошева – Юрисконсулт /резервен член/; 
         4.Татяна Иванчева Божкова – Гл.спец.бюджет. 
 
         За да разгледа документите в Плик №3 на участниците, допуснати до този етап в процедурата. 
         На мястото на Захаринка Иванова Истаткова – За Директор Дирекция ПАО, която е в платен годишен отпуск, присъства Юлия 
Емилова Геошева – Юрисконсулт /резервен член/. 
         При отварянето на ценовите предложения присъства Маргарита Милчева Минева – упълномощен представител  на ДЗЗД „МЕГА 
ИСКЪР“, която се регистрира в списъка на присъстващите. 
 

I.Разглеждане  на документите в Плик № 3 на допуснатите участници 
 

         Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на документацията, съдържаща се в Плик № 3 – „Предлагана 
цена“ на участниците, които отговарят на критериите за подбор и са допуснати до разглеждане на документите в Плик № 3. 



         Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовите предложения за изпълнение на поръчката (Ценова оферта) на участниците – 
Образец № 8 от Документацията за участие. 
 
       1.”НЕОСТРОЙ” ЕООД е представил Плик № 3, който съдържа: 
       1.1.Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 297.90 лв. без ДДС или 3 957.48 лв. с ДДС за обособена позиция №1 – 
„Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге”; 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 450.00 лв. без ДДС или 2 940.00 лв. с ДДС за обособена позиция №4 – 
„Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен”. 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 9 450.00 лв. без ДДС или 11 340.00 лв. с ДДС за обособена позиция №6 – 
„Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг”. 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 100.00 лв. без ДДС или 4 920.00 лв. с ДДС за обособена позиция №19  – 
„Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън”. 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 603.80 лв. без ДДС или 7 924.56 лв. с ДДС за обособена позиция №20  – 
Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово. 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 615.00 лв. без ДДС или 1 938.00 лв. с ДДС за обособена позиция №21 -  
„Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово” 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 13 246.00 лв.  без ДДС или 15 895.20 с ДДС за обособена позиция №22 – 
„Основен ремонт улици с. Владо Тричков; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 49 893.60 лв. без ДДС или 59 872.32 лв. с ДДС за обособена позиция №23 - 
Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 140.00 лв. без ДДС или 4 968.00 лв. с ДДС за обособена позиция № 26 – 
„Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник”; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 430.00 лв. без ДДС или 2 916.00 лв. с ДДС за обособена позиция № 33 – 
„Основен ремонт с. Габровница”. 
 
 
        2.”МАРТИ-БЕТ” ЕООД е представил Плик №3, който съдържа: 
        2.1.Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката –  4 195.00 лв. без ДДС или 5 034.00 лв. с ДДС за обособена позиция №7 – 
„Бетониране ул. „Слава” с. Церово; 



        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 24 700.00 лв. без ДДС или 29 640.00 лв. с ДДС за обособена позиция №8 – 
„Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово; 
        - предложена  цена за изпълнение на поръчката – 7 298.00 лв. без ДДС или 8 757.60 лв. с ДДС за обособена позиция №9 – 
„Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
        - предложена  цена за изпълнение на поръчката – 5 765.00 лв. без ДДС или 6 918.00 лв. с ДДС за обособена позиция №10 – 
„Бетониране улица с. Зимевица”; 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 496.00 лв. без ДДС или 2 995.20 лв. с ДДС за обособена позиция №11 – 
„Бетониране улица с. Бов”; 
        - предложена  цена за изпълнение на поръчката – 6 052.00 лв. без ДДС или 7 262.40 лв. с ДДС за обособена позиция №12 – 
„Бетониране ул. „2-ра”, кв. Бобковица, гр. Своге; 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 060.90 лв. без ДДС или 8 473.08 лв. с ДДС за обособена позиция №14 – 
„Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 665.80 лв. без ДДС или 6 798.96 лв. с ДДС за обособена позиция №15 – 
„Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 142.00 лв. без ДДС или 6 170.40 лв. с ДДС за обособена позиция №16 – 
„Бетониране  улица с. Оплетня”; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 155.00 лв. без ДДС или 3 786.00 лв. с ДДС за обособена позиция №17 – 
„Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 16 450.00 лв. без ДДС или 19 740.00 лв. с ДДС за обособена позиция №18 – 
„Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
         - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 109.00 лв. без ДДС или 4 930.80 лв. с ДДС за обособена позиция №19 – 
„Бетониране път за мах. „Липата, с. Томпсън. 
 
 
       3.”ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД е представил Плик №3, който съдържа: 
       3.1.Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
        -предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 683.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №3 - 
„Основен ремонт ул. „Хризантема”, гр. Своге; 
       -предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 686.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №7 – 
„Бетониране ул. „Слава”, с. Церово; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 27 925.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №8 – 
„Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с.Церово; 



       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 8 240.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №9 – 
„Бетониране ул. „Устрем”, с.Томпсън; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 152.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №12 – 
„Бетониране ул. „2-ра”, кв. Бобковица, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 8 253.10 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №14 – 
„Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 485.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №15 – 
„Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 18 810.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №18 – 
„Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 180.00 лв. Фирмата не е регистрирана по ДДС за обособена позиция №19 – 
„Бетониране път за мах. „Липата”, с.Томпсън. 
 
 
       4.”ДЕНИВЕГС” ЕООД е представил Плик №3, който съдържа: 
       4.1.Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 21 450.00 лв. без ДДС или 25 740.00 лв. с ДДС за обособена позиция №8 – 
„Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 480.00 лв. без ДДС или 6 576.00 лв. с ДДС за обособена позиция №12 – 
„Бетониране ул. „2-ра”, кв. Бобковица, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката –  6 770.00 лв. без ДДС или 8 124.00 лв. с ДДС за обособена позиция №14 – 
„Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 686.00 без ДДС или 6 823.20 лв. с ДДС за обособена позиция №15 – „Направа 
трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 14 230.00 лв. без ДДС или 17 076.00 лв. с ДДС за обособена позиция №18 – 
„Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво. 
 
 
       5.”ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД е представил Плик №3, който съдържа: 
       5.1. Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 246.02 без ДДС или 3 895.22 лв. с ДДС за обособена позиция №1 – Основен 
ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге; 



      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 080.00 без ДДС или 2 496.00 лв. с ДДС за обособена позиция №2 – Основен 
ремонт улица „Шипка”, с. Свидня; 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 415.20 лв. без ДДС или 4 098.24 лв. с ДДС за  обособена позиция №3 – Основен 
ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге; 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 940.00 лв. без ДДС или 2 328.00 лв. с ДДС за обособена позиция №4 – Основен 
ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен; 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 994.00 лв. без ДДС или 4 792.80 лв. с ДДС за обособена позиция №5 – Основен 
ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
      - предложена цена за изпълнение на поръчката – 12 360.00 лв. без ДДС или 14 832.00 лв. с ДДС за обособена позиция №6 – 
Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 068.40 лв. без ДДС или 4 882.08 лв. с ДДС  за  обособена позиция №7 – 
Бетониране ул. „Слава”, с. Церово; 
       - предложен цена за изпълнение на поръчката – 21 420.00 лв. без ДДС или 25 704.00 лв. с ДДС за обособена позиция №8 – 
Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 060.50 лв. без ДДС или 8 472.60 лв. с ДДС за обособена позиция №9 – 
Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 899.65 лв. без ДДС или 7 079.58 лв. с ДДС за обособена позиция №10 – 
Бетониране улица с. Зимевица; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 329.40 лв. без ДДС или 2 795.28 лв. с ДДС за обособена позиция №11 – 
Бетониране улица с. Бов; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 234.00 лв. без ДДС или 7 480.80 лв. с ДДС за обособена позиция №12 – 
Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 182.40 лв. без ДДС или 5 018.88 лв. с ДДС  за обособена позиция №13 – 
Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 193.90 лв. без ДДС или 8 632.68 лв. с ДДС за обособена позиция №14 – 
Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 081.40 лв. без ДДС или 7 297.68 лв. с ДДС за обособена позиция №15 – 
Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 773.90 лв. без ДДС или 5 728.68 с ДДС за обособена позиция №16 – Бетониране 
улица с. Оплетня; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 162.50 лв. без ДДС или 3 795.00 лв. с ДДС за обособена позиция №17 – 
Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 



      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 14 677.50 лв. без ДДС или 17 613.00 лв. с ДДС за обособена позиция №18 – 
Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 058.60 лв. без ДДС или 4 870.32 лв. с ДДС за обособена позиция №19 – 
Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 7 976.50 лв. без ДДС или 9 571.80 с ДДС за обособена позиция №20 – Основен 
ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 042.50 без ДДС или 2 451.00 лв. с ДДС за обособена позиция №21 – Основен 
ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 15 170.00 лв. без ДДС или 18 204.00 с ДДС за обособена позиция №22 – Основен 
ремонт улици с. Владо Тричков; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката – 55 512.00 лв. без ДДС или 66 614.40 лв. с ДДС за обособена позиция №23 – 
Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
      - предложен срок за изпълнение на поръчката –9 437.80 лв. без ДДС или 11 325.36 лв. с ДДС за обособена позиция №24 – 
Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 9 880.00 лв. без ДДС или 11 856.00 лв. с ДДС за обособена позиция №25 – 
Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 4 945.00 лв. без ДДС или 5 934.00 лв. с ДДС за обособена позиция №26 – Основен 
ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 3 330.00 лв. без ДДС или 3 996.00 лв. с ДДС за обособена позиция №27 - Основен 
ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе; 
     - предложен срок за изпълнение на поръчката – 21 968.00 лв. без ДДС или 26 361.60 лв. с ДДС за обособена позиция №28 – 
Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 
        - предложен срок за изпълнение на поръчката – 22 385.00 лв. без ДДС или 26 862.00 лв. с ДДС за обособена позиция №29 - 
Реконструкция асфалтобетонова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 34 295.80 лв. без ДДС или 41 145.96 лв. с ДДС за обособена позиция № 30 - 
Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 24 736.00 лв. без ДДС или 29 683.20 лв. с ДДС за обособена позиция №31 – 
Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 8 083.00 лв. без ДДС или 9 699.60 лв. с ДДС за обособена позиция №32 – 
Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге; 
       - предложен срок за изпълнение на поръчката – 2 902.50 лв. без ДДС или 3 483.00 лв. с ДДС за обособена позиция №33 – 
Основен ремонт с. Габровница. 



 
 
       6.ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” е представил Плик №3, който съдържа: 
       6.1. Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 440.00 лв. без ДДС или 8 928.00 лв. с ДДС за обособена позиция  №6 – 
Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 262.20 лв. без ДДС или 8 714.64 лв. с ДДС за обособена позиция  №14 – 
Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 470.40 лв. без ДДС или 6 564.48 лв. с ДДС за обособена позиция  №15 – 
Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге; 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 279.10 лв. без ДДС или 6 334.92 лв. с ДДС за обособена позиция  №16 – 
Бетониране улица с. Оплетня; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 15 750.00 лв. без ДДС или 18 900.00 лв. с ДДС за обособена позиция  №18 – 
Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 884.00 лв. без ДДС или 4 660.80 лв. с ДДС за обособена позиция № 19 – 
Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън. 
 
 
       7.”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД е представил Плик №3, който съдържа: 
       7.1. Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 591.20 лв. без ДДС или 1 909.44 лв. с ДДС за обособена позиция  №2 – 
Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 755.50 лв.без ДДС или 2 106.60 лв. с ДДС за обособена позиция  №4 – Основен 
ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 8 101.35 лв. без ДДС или 9 721.62 лв. с ДДС за обособена позиция  №6 – 
Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 281.03 лв. без ДДС или 7 537.24 лв. с ДДС за обособена позиция  №20 – 
Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 608.35 лв. без ДДС или 1 930,02 лв. с ДДС за обособена позиция  №21 – 
Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 12 454.20 лв. без ДДС или 14 945.04 лв. с ДДС за обособена позиция  №22 – 
Основен ремонт улици с. Владо Тричков; 



       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 46 799.16 лв. без ДДС или 56 158.99 лв. с ДДС за обособена позиция №23 – 
Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 426.57 лв. без ДДС или 8 911.88 лв. с ДДС за обособена позиция  №24 – 
Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 8 232.20 лв. без ДДС или 9 878.64 лв. с ДДС за обособена позиция  №25 – 
Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 939.90 лв. без ДДС или 4 727.88 лв. с ДДС за обособена позиция  №26 – 
Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 514.20 лв. без ДДС или 3 017.04 лв. с ДДС за обособена позиция  №27 - 
Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката –21 827.13 лв. без ДДС или 26 192.56 лв. с ДДС за обособена позиция  №28 – 
Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 19 690.50 лв. без ДДС или 23 628.60 лв. с ДДС за обособена позиция  №29 – 
Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 32 319.88 лв. без ДДС или 38 783.86 лв. с ДДС за обособена позиция  №30 - 
Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 24 058.37 лв. без ДДС или 28 870.04 лв. с ДДС за обособена позиция  №31 – 
Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 923.02 лв. без ДДС или 8 307.62 лв. с ДДС за обособена позиция  №32 – 
Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 312.55 лв. без ДДС или 2 775.06 лв. с ДДС за обособена позиция  №33 – 
Основен ремонт с. Габровница. 
 
 
       8.СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ”  е представил Плик №3, който съдържа: 
       8.1. Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 15 696.00 лв. без ДДС или 18 835.20 лв. с ДДС за обособена позиция  №6 – 
Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 750.0 лв. без ДДС или 6 900.00 лв. с ДДС за обособена позиция  №26 – 
Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 21 518.32 лв. без ДДС или 25 821.98 лв. с ДДС за обособена позиция  №28 – 
Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 



       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 24 018.56 лв. без ДДС или 28 822.27 лв. с ДДС за обособена позиция  №31 – 
Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 375.00 лв. без ДДС или 4 050.00 лв. с ДДС за обособена позиция  №33 – 
Основен ремонт с. Габровница 
 
 
       9.ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” е представил Плик №3, който съдържа: 
       9.1. Ценово предложение – обр. №8, което съдържа: 
       - предложена срок за изпълнение на поръчката – 3 211.53 лв. без ДДС или 3 853.84 лв. с ДДС за обособена позиция №1 – 
Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 984.00 лв. без ДДС или 2380.80 лв. с ДДС за обособена позиция №2 – Основен 
ремонт улица „Шипка”, с. Свидня; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 395.34 лв. без ДДС или 2 874.41 лв. с ДДС за обособена позиция №3 – Основен 
ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге; 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 920.00 лв. без ДДС или 2 304.00 лв. с ДДС  за обособена позиция №4 – 
Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката –4 056.60 лв. без ДДС или 4 867.92 лв. с ДДС за обособена позиция №5 – Основен 
ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
        - предложена цена за изпълнение на поръчката – 8 318.40 лв. без ДДС или 9 982.08. лв. с ДДС за обособена позиция №6 – 
Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг; 
       - предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 256.66 лв. без ДДС или 5 107.99 лв. с ДДС за обособена позиция №7 – 
Бетониране ул. „Слава”, с. Церово; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 23 972 лв. без ДДС или 28 766.40 лв. с ДДС за обособена позиция №8 – Бетониране 
ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 401.10 лв. без ДДС или 8881.32 лв с ДДС за обособена позиция №9 – Бетониране 
ул. „Устрем”, с. Томпсън; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 979.37 лв. без ДДС или 7 175.24 лв. с ДДС за обособена позиция №10 – 
Бетониране улица с. Зимевица; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 230.06 лв. без ДДС или 2 676.07 лв. с ДДС за обособена позиция №11 – 
Бетониране улица с. Бов; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 105.60 лв. без ДДС или 7 326.72 лв. с ДДС за обособена позиция №12 – 
Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге; 



- предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 018.46 лв. без ДДС или 4 822.15 лв. с ДДС за обособена позиция №13 – 
Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 235.81 лв. без ДДС или 8 682.97 лв. с ДДС за обособена позиция №14 – 
Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 594.04 лв. без ДДС или 6 712.85 лв. с ДДС за обособена позиция №15 – Направа 
трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 4 802.46 лв. без ДДС или 5 762.95 лв. с ДДС за обособена позиция №16 – 
Бетониране улица с. Оплетня; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 216.50 лв. без ДДС или 3 859.80 с ДДС за обособена позиция №17 – Бетониране 
път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 16 206.50 лв. без ДДС или 19 447.80 лв. с ДДС за обособена позиция №18 – 
Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката -  3 811.74 лв. без ДДС или 4 574.09 лв. с ДДС за обособена позиция №19 – 
Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 5 691.14 лв. без ДДС или 6 829.37 с ДДС за обособена позиция №20 – Основен 
ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 1 457.30 лв. без ДДС или 1 748.76 лв. с ДДС за обособена позиция №21 – Основен 
ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 10 952.00 лв. без ДДС или 13 142.40 лв. с ДДС за обособена позиция №22 – Основен 
ремонт улици с. Владо Тричков; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 41 960.40 лв. без ДДС или 50 352.48 лв. с ДДС за обособена позиция №23 – Основен 
ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 8 116.15 лв. без ДДС или 9 739.38 лв. с ДДС за обособена позиция №24 – Основен 
ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 7 791.00 лв. без ДДС или 9 349.20 лв. с ДДС за обособена позиция №25 – Основен 
ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 3 703.00 лв. без ДДС или 4443.60 лв. с ДДС за обособена позиция №26 – Основен 
ремонт настилка на площад с. Лакатник; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 629.70 лв. без ДДС или 3 155.64 лв. с ДДС за обособена позиция №27 - Основен 
ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 18 558.40 лв. без ДДС или 22 270.08 лв. с ДДС за обособена позиция №28 – 
Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник; 



- предложена цена за изпълнение на поръчката – 18 567.50 лв. без ДДС или 22 281.00 лв. с ДДС за обособена позиция №29 - 
Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 27 546.10 лв. без ДДС или 33 055.32 с ДДС за обособена позиция № 30 - 
Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 20 701.60 лв. без ДДС или 24 841.92 лв. с ДДС за обособена позиция №31 – 
Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 6 274.15 лв. без ДДС или 7 528.98 лв. с ДДС за обособена позиция №32 – 
Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге; 
- предложена цена за изпълнение на поръчката – 2 2220.75 лв. без ДДС или 2 664.90 лв. с ДДС за обособена позиция №33 – Основен 
ремонт с. Габровница. 
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13 
ОП 14 ОП 

15 
ОП 16 ОП17 ОП18 

1.”НЕОСТР
ОЙ 2001” 

3 957. 
48 

  2 940. 
00 

 11 340
.00 

            

2.”МАРТИ-
БЕТ” 

      5 034. 
00 

29 
640. 
00 

8 757. 
60 

6 918. 
00 

2 995. 
20 

7  
262. 
40 

 8 473. 
08 

6 798.
96 

6 170. 
40 

3 786. 
00 

19 740. 
00 

3.”ФЕРДOВ     
И СИНОВЕ” 

  2 683. 
00 

   4 686. 
00 

27 
925. 
00 

8 240. 
00 

  7 152. 
00 

 8 253. 
10 

6 485. 
00 

  18 810. 
00 

4.”ДЕНИВЕГ
С” 

       25 
740. 
00 

   6 576. 
00 

 8 124. 
00 

6 823. 
20 

  17 076. 
00 

5.”ПРОЕКСТ
РОЙИНЖЕН
ЕРИНГ” 

3 895. 
22 

2 496. 
00 

4 098. 
24. 

 

2 328. 
00 

4 792. 
80 

14 
832. 
00 

4 
882. 
08 

25 
704. 
00 

8 472. 
60 

7 079. 
58 

2 795.
28 

7 480. 
80 

5 018. 
88 

8 632. 
68 

7 297. 
68 

5 728. 
68 

3 795. 
00 

17 613. 
00 

6.ЕТ 
„РУМЕН 
БОЖИЛОВ” 

     8 928. 
00 

       8 714. 
64 

6 564. 
48 

6 334. 
92 

 18 900. 
00 

7.”НИВЕЛ  1 909.  2 106.  9 721.             



СТРОЙ” 44 60 62 
8.СД 
„ГАРАНТ-
90” 

     18 
835. 
20 

            

9.ДЗЗД 
„МЕГА 
ИСКЪР” 

3 853. 
84 

2 380. 
80 

2 874. 
41 

2 304. 
00 

4 867. 
92 

9 982. 
08 

5 107. 
99 

28 
766. 
40 

8 881. 
32 

7 175. 
24 

2 676. 
07 

7 326. 
72 

4 822. 
15 

8 682. 
97 

 
6 712. 
85 

5 762. 
95 

3 859. 
80 

19 447. 
80 

 
 

Участници ОП19 ОП20 ОП21 ОП22 ОП23 ОП24 ОП25 ОП26 ОП27 ОП28 ОП29 ОП30 ОП31 ОП32 ОП33 
1.”НЕОСТР
ОЙ 2001” 

4 920.00 7 924.56 1 
938.00 

15 
895.20 

59 
872.32 

  4 968.00       2 
916.00 

2.”МАРТИ-
БЕТ” 

4 930.80               

3.”ФЕРДОВ 
И СИНОВЕ” 

4 180. 
00 

              

4.”ДЕНИВЕГ
С” 

               

5.”ПРОЕКСТ
РОЙИНЖЕН
ЕРИНГ” 

4 870.32 9 571.80 2 451. 
00 

18 204. 
00 

66 614. 
40 

11  
325. 
36 

11 856. 
00 

5 934. 
00 

3 996. 
00 

26 361. 
60 

26 862. 
00 

41 145. 
96 

29 683. 
20 

9 699. 
60 

3 
483.00 

6.ЕТ 
„РУМЕН 
БОЖИЛОВ” 

4 660. 
80 

              

7.”НИВЕЛ 
СТРОЙ” 

 7 537.24 1 930. 
02 

14 945. 
04 

56 158.
99 

8 911. 
88 

9 878. 
64 

4 727.88 3 017. 
04 

26 192. 
56 

23 628. 
60 

38 783. 
86 

28 870. 
04 

8 307. 
62 

2 775. 
06 

8.СД 
„ГАРАНТ-
90” 

       6 900.00  25 821. 
98 

  28 822. 
27 

 4 050. 
00 

9.ДЗЗД 
„МЕГА 
ИСКЪР” 

4 574.09 6 829.37 1 748. 
76 

13 142. 
40 

50 352. 
48 

9 739. 
38 

9 349. 
20 

4 443.60 3 155. 
64 

22 270. 
08 

22 281. 
00 

33 055. 
32 

24 841 
92 

7 528. 
98 

2 664. 
90 

 
При така предложените цени, комисията констатира следното: 
 
Предложените цени от: 

1. „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД за ОП №3; 
2. „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД   за ОП №2 и ОП №6; 



3. ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” за ОП №6; 
4.  ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  за ОП №6 и ОП №26. 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка по съответните обособени позиции. 

Предвид горното и на основание чл.70, ал.1 от Закона за обществените поръчки, комисията изисква от тях подробна писмена 
обосновка за начина на образуване на ценовото предложение, като определя разумен срок за представяне на обосновката – три работни 
дни от получаване на искането за това. 

      На 24.09.2014г. са изпратени писма до посочени участници за искане на обосновка. 
 
 В законоустановения срок в деловодството на Община Своге са постъпили писмени обосновки от участниците: 
       С вх.№ 26-00-459/ 26.09.2014г. е постъпила писмена обосновка от    „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД за ОП №3. 

 С вх.№ 26-00-464/26.09.2014г. е постъпила писмена обосновка от  „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД   за ОП №2 и ОП №6. 
       С вх.№53-01-77/29.09.2014г. е постъпила писмена обосновка от    ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” за ОП №6. 
       С вх.№26-00-468/29.09.2014г. е постъпила писмена обосновка от  ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  за ОП №6 и ОП №26.          

 
       Комисията пристъпи към подробно разглежане на писмените обосновки на участниците: 
 
 1.   „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД за ОП №3.                     

 
            Дружеството е представило писмена обосновка и анализни цени относно начина на образуване на ценовата оферта за ОП №3. 
Предложени са обективни обстоятелства свързани с благоприятни условия и икономичност при изпълнение на СМР. 
 Комисията единодушно реши: Приема писмената обосновка на „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД за ОП №3 и не предлага 
офертата за отстраняване от процедурата. 
 
 2. „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД   за ОП №2 и ОП №6. 
 
           Дружеството е представило подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена на съответните 
обособени позиции. Представени са анализни цени. Доставката на инертни материали ще се извършва от близко разстояние, което е 
изключително благоприятно условие и икономичност при изпълнение на СМР. 

Комисията единодушно реши: Приема писмената обосновка на „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД   за ОП №2 и ОП №6  и не предлага 
офертата за отстраняване от процедурата. 
 



 
 
 
 
 3. ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” за ОП №6. 
 
 Дружеството представя обективно обстоятелство за изпълнение на поръчката. Изключително благоприятно условие е близкото 
разстояние на добиването на трошенокаменна настилка.Разработени са и анализни цени. 

Комисията единодушно реши: Приема писмената обосновка на ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” за ОП №6 и не предлага офертата за 
отстраняване от процедурата. 
 
            

       4. ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  за ОП №6 и ОП №26.          
 
 Дружеството представя писмено разяснение по предложените цени за съответните обособени позиции. Изключително 
благоприятни условия са, че дружеството разполага със собствени източници на материали на територията на община Своге, които са в 
непосредствена близост до обекта на обществената поръчка. Цялата механизация е собственост на дружеството, поради което няма 
допълнителни разходи за наемането на същата. 

Комисията единодушно реши: Приема писмената обосновка на ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  за ОП №6 и ОП №26 и не предлага 
офертата за отстраняване от процедурата. 
 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на предложените цени от участниците и извърши класиране на основание обявеният 

критерий „най-ниска цена“ по обособени позиции. 
 
            На основание чл.71, ал.3 от ЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 
 
ОП  №1 - Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге: 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 



 
 
ОП  № 2 - Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                                     
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 3 - Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
Класира на второ място:  ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”                                                           
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 4 - Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД        
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на четвърто място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
 
 
ОП  № 5 - Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
 
Класира на първо място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 6 - Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг: 
 



Класира на първо място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на четвърто място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на пето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на шесто място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
 
 
ОП  № 7 - Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                                   
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място:  ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 8 - Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
 
Класира на първо място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД             
Класира на второ място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на трето място:  „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                                                                                        
Класира на четвърто място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на пето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
 
ОП  № 9 - Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън: 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 



 
ОП  № 10 - Бетониране улица с. Зимевица 
 
Класира на първо място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 11 - Бетониране улица с. Бов 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
 
ОП  № 12  - Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
 
Класира на първо място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на второ място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на пето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 13  - Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 14  - Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
 



Класира на първо място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на второ място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД  
Класира на пето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на шесто място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
 
 
ОП  № 15  - Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на второ място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на четвърто място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на пето място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на шесто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  № 16  - Бетониране улица с. Оплетня 
 
Класира на първо място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
 
 
ОП  № 17  - Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
 
Класира на първо място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 



ОП  № 18  - Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
 
Класира на първо място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД                      
Класира на трето място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на четвърто място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
Класира на пето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на шесто място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
 
ОП  № 19  - Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на трето място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
Класира на пето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на шесто място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
ОП  № 20  - Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 21  - Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 



Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 22  - Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
  
ОП  № 23  - Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/ 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
ОП  № 24  - Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 25  - Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 



 
ОП  № 26  - Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
Класира на пето място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
 
 
ОП  № 27  - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 28  - Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
Класира на трето място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 29  - Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 



ОП  № 30  - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 31  - Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
Класира на трето място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 32  - Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
ОП  № 33  - Основен ремонт с. Габровница. 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
Класира на пето място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
 
 
 



         Комисията предлага на Кмета на Община Своге да сключи договори  за възлагане на поръчката с изпълнители по обособени 
позиции, както следва: 
 
ОП  №1 –  Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №2  –  Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
ОП  №3  –  Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
 „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №4  –  Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
 
ОП  №5  –  Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
„ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  №6  –  Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг 
ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
 
ОП  №7 –  Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
 „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №8  –  Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
 „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  №9  –  Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
 „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №10  –  Бетониране улица с. Зимевица 



 „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
ОП  №11  –  Бетониране улица с. Бов 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №12  –  Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
 „ДЕНИВЕГС” ЕООД  
 
ОП  №13  –  Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №14  –  Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
„ДЕНИВЕГС” ЕООД 
 
ОП  №15  –  Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге 
„ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
 
ОП  №16  –  Бетониране улица с. Оплетня 
„ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  №17  –  Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
„МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
ОП  №18  –  Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
„ДЕНИВЕГС” ЕООД 
 
ОП  №19  –  Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
„ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №20  –  Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 



ОП  №21  –  Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №22  –  Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №23  –  Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. „Каменярска”/ 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №24  –  Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
ОП  №25  –  Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №26  –  Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №27  –  Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
ОП  №28   – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №29   –  Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №30   –  Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №31   –  Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
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