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УТВЪРДИЛ: 

ДЕТЕЛИНА АДАМОВА 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ, 

съгласно Заповед № РД-13-536/14.11.2019 г. 

 

ДАТА: 29.06.2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 

От работата на комисия, назначена със Заповед № РД 13-291/25.06.2021 г. на 

кмета на Община Котел за определяне индикативната стойност на разходите за доставка 

и монтаж на оборудване на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сгради на общинска администрация в гр. Котел на следните обекти: 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основната сграда на 

общинска администрация котел на пл. „Възраждане“ №1, с цел подобряване на нейната 

енергийна ефективност“ и „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

сграда на общинска администрация, находяща се в гр. котел,  ул. „Алеко Богориди” № 1 

/бивша БНБ/, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност. 

 

 Днес 29.06.2021 г. се проведе заседание на комисията за определяне 

индикативната стойност на разходите за доставка и монтаж на доставка на оборудване 

на обектите, включени в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 

оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска 

администрация в гр. Котел”. 

 

Председател: инж. Румен Стоилов – заместник-кмет 

и членове: 1. инж. Дорина Митева – директор ППОПИС 

   2. Елена Узунова – главен експерт ППОПИС 

Съгласно посоченото в Заповедта, комисията състави протокол за определяне на 

индикативната стойност на доставките на обектите, посочени в поканата за пазарни 

консултации изх. №12-03-2/17.06.2021 г. 

Комисията констатира следното: 

  

На 17.06.2021 г. в профил на купувача от официалната интернет страница на 

Община Котел е публикувана покана изх. № 12-03-2/17.06.2021 г. за предоставяне на 

пазарни консултации за определяне индикативната стойност на разходите за доставка 

на оборудване обектите, включени в обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 

общинска администрация в гр. Котел” с приложени техническа спецификация, образец 

на оферта, инвестиционни проекти и количествени сметки. 

ОБЩИНА 

КОТЕЛ 



В поканата са посочени минимални изисквания към съдържанието на офертите и 

краен срок за представянето им, а именно 17.00 часа на 24.06.2021 г.   

 

До посочения срок в община Котел са постъпили следните оферти за 

предоставяне на пазарни консултации за определяне индикативната стойност на 

разходите на доставка на оборудване на обектите, включени в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел” както следва:  

от „РЕЙБ” ЕООД с вх. № 12-06-8/24.06.2021 г., „Айфест” ЕООД с вх. 12-06-9/24.06.2021 

г. и „ТЕРМОПЕРФЕКТ” ЕООД с вх. № 12-06-10/24.06.2021 г. 

 

Комисията установи, че трите оферти за определяне индикативната стойност на 

разходите на доставките отговарят на поставените условия и имат следните ценови 

предложения:  

  Цена без ДДС, лв. Цена с ДДС, лв. 

1 „ТЕРМОПЕРФЕКТ” ЕООД: 241 430,18 289 716,21 

2 „Айфест ” ЕООД: 243 076,86 291 692,23 

3 „РЕЙБ ” ЕООД: 259 892,64 311 871,16 

 

Комисията разгледа постъпилите оферти за определяне индикативната стойност 

на строителството и установи, че същите отговарят на посочените в поканата 

минимални изисквания към съдържанието на офертите и оферираните цени са близки 

по стойност. Предложените цени бяха сравнени съгласно приложените количествено-

стойностни сметки към офертите.  

 

Комисията констатира, че офертата за определяне индикативната стойност на 

разходите на доставките на оборудване по всяка една позиция от КСС с най-ниска цена 

е на „ТЕРМОПЕРФЕКТ” ЕООД съответно 241 430,18 без ДДС и 289 716,21 с ДДС.  

  

Като най-ниска цена, с цел изпълнение на условието за разумност и 

основателност на разходите по ДБФП № BG06RDNP001-7.008-0025-C01, който община 

Котел изпълнява по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 

— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”,  комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

за определяне индикативната стойност на доставка на оборудване на обектите, 

включени в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация в 

гр. Котел”  

На основание чл.29, ал.1, т. 15-18 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.  и 

във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП, комисията определи индикативната стойност на 

разходите на доставка на оборудване на обектите, включени в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел” както следва: 

1. За стойност на доставката прима предложеното в офертата на 

„ТЕРМОПЕРФЕКТ” ЕООД съответно  241 430,18 без ДДС и 289 716,21 с ДДС. 



 

Протоколът е подписан в един екземпляр.  

Приложение: оферти, съгласно описаното по-горе. 

 

 

Председател: инж. Румен Стоилов – заместник-кмет - /п/* 

 

и членове: 1. инж. Дорина Митева – директор ППОПИС - /п/* 

    

   2. Елена Узунова – главен експерт ППОПИС - /п/* 

 

* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД. 


