
ИНФОРМАЦИЯ 
                за освобождаване на гаранцията за участие в обществена поръчка 

с предмет: Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и 

обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификати на 

многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ, във връзка с 

изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, по обособени позиции“, както следва: 

Обособена позиция №1: „Изготвяне на техническо обследване, технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна 

жилищна сграда от две блок-секции / ж.к. „ОЕ-I“ бл.6/ ,находяща се в гр.Панагюрище, 

ж.к. „ОЕ-I“ бл.6” с идентификатор 55302.501.4356.1” 

Обособена позиция №2: „Изготвяне на техническо обследване, технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна 

жилищна сграда от четири блок-секции,находяща се в гр.Панагюрище, ул.”Делчо 

Спасов” в два подобекта:  

Подобект 2.1  01 „ПРОГРЕС 2015“, блок 9 с идентификатор 55302.501.4598.4 

Подобект 2.2 „ПРОГРЕС 2015“, бл. 10,11,12 с идентификатор 

55302.501.4598.(3,2,1)” 

Обособена позиция №3: „Изготвяне на техническо обследване, технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна 

жилищна сграда от две блок-секции /Вяра „ОЕ-1 БЛ.5/ ,находяща се в гр.Панагюрище, 

ж.к. „Оптикоелектрон-I“ бл.5, вх.А,Б с идентификатор 55302.501.4351.1” 

Обособена позиция №4: „Изготвяне на техническо обследване, технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна 

жилищна сграда от три блок-секции /НЕЗАБРАВКА БЛ.2/,находяща се в 

гр.Панагюрище, ул.”Незабравка” №9, бл.2 с идентификатор 55302.501.3732.(1,2,3)” 
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ЗДД „ЕР ТЕ 

ЕНЕРДЖИ“ -гр. 

Пловдив 

Парична 

сума в 

размер на 

1330 лева по 

4 -те 

обособени 

позиции 

освобождаване 05.08.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.1  от 

ЗОП 

„ИУУП –

КОПИЛИНК“ ДЗЗД 

– гр. София 

Парична 

сума в 

размер на 

360 лева по 

4- та 

обособена 

позиция 

освобождаване 10.08.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.1  от 

ЗОП 

 

„СУПЕРВАЙЗЕР“ 

ЕООД- гр. Перник 

Парична 

сума в 

размер на 

1330 лева по 

4 -те 

обособени 

позиции 

освобождаване 05.08.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.1  от 

ЗОП 
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„Т7 КОНСУЛТ“ 

ЕООД- гр. Пловдив 

Парична 

сума в 

размер на 

1330 лева по 

4- те 

обособени 

позиции 

освобождаване 05.08.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.1 от 

ЗОП 

„ВМЛ- КОНСУЛТ“ 

ЕООД- гр. София 

Парична 

сума в 

размер на 

1330 лева по 

4- те 

обособени 

позиции 

освобождаване 05.08.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.1  от 

ЗОП 

„ДЗЗД-ЕКОЕФЕКТ“ 

21- гр. София 

Парична 

сума в 

размер на 

1330 лева по 

4- те 

обособени 

позиции 

освобождаване 01.09.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.2  от 

ЗОП 

„ЕН ЕФ 

КОНСУЛТАНТИ“ 

ЕООД-гр. София  

Парична 

сума в 

размер на 

1330 лева по 

4- те 

обособени 

позиции 

освобождаване 01.09.2016 год. 
чл.62, ал.1, т.2  от 

ЗОП 

 

 

 

 


