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Решения 
 

от първото заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства за подпомагане 
на пострадалото от наводненията население на Хасковска област 2012 г.  

 
5 април 2012 г. 

 
Дневен ред 

1. Избор на Председател и Заместник-председател на Обществения съвет. 
2. Приемане на Правила за работата на Обществения съвет. 
3. Запознаване на членовете на Обществения съвет с информация за набраните до момента 

средства и извършената дейност в съответствие с волята на дарителите 
4. Отваряне на постъпилите оферти и стартиране на процедура за избор на изпълнител / 

изпълнители 
5. Други въпроси 

 
Решения: 

По т. 1 - избра с пълно мнозинство: 
- Председател - д-р Валентин Пеев;  
- Заместник – председател - Жана Райкова. 
 
По т. 2 Прие „Правила за дейността на Обществения съвет за управление на финансовите 

средства за подпомагане на пострадалото от наводненията население на Хасковска област”, като 
гласува с пълно единодушие промяна в чл. 18, който добива следното съдържание: „Решенията на 
Съвета се вземат с мнозинство от половината плюс един от списъчния състав на членовете на 
Съвета” 

Информация за работата на Съвета до обществеността ще се предоставя и чрез Пресцентъра 
на БЧК. 

Решенията от заседанията на Съвета да се публикуват на информационно табло в с. Бисер. 
 

По т. 3 Прие информация  за благотворителната кампания на БЧК. 
 

По т. 4 Съветът реши: 
 

4.1. да не се отварят постъпилите оферти и да не се стартира процедура за избор на 
изпълнител / изпълнители, до уточняване на обстоятелствата, изложени в т. 4.2. 

4.2. Приемат се допълнителни условия, на които трябва да отговарят фирмите, подали 
оферти, както следва: 
- да представят удостоверение за вписване в „Централния професионален регистър 

на строителя” за първа група, втора категория; 
- удостоверение за липса на задължения към НАП; 
- копие от „Отчет за приходи и разходи” придружено с декларация от която да е 

видно, че кандидата има реализиран оборот от строителна дейност за последните 
три години не по – малко от 1,5 милиона лева; 

- секретаря на Съвета да изпрати писма до всички фирми подали оферти, които в 10 
дневен срок да предоставят исканите удостоверения, след което ще се пристъпи към 
отваряне на офертите; 

Инж. Иван Бойков да осигури трима независими експерти, които да окажат съдействие 
относно изправността на приложените в офертите документи, (при тяхното отваряне) и да 
предоставят експертиза за нуждите на Съвета.  

 
По т.5 Следващото заседание на съвета да се проведе от 09.30 часа на 24 април 2012 г., на същото 

място (Секретариат на БЧК). 
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Решения 
 

от второто заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства за подпомагане 
на пострадалото от наводненията население на Хасковска област 2012 г.  

 
19 април 2012 г. 

 
Дневен ред 

1. Информация за изпълнението на т. 4 от взетите решения на първото заседание на Съвета. 
2. Представяне на предложените от Камарата на строителите в България експерти - оценители за оказван    

относно изправността на приложените в офертите документи. 
3. Определяне на фирми допуснати за участие в процедура по избор на фирми за строеж на къщи в село  
4. Процедура по отваряне и разглеждане на оферти на фирми допуснати до участие. 
5. Определяне на фирма/фирми за изграждане на къщи в село Бисер. 
6. Други 

 
Решения: 

При отварянето на подадените 20 оферти от фирми, кандидати за изграждане на първите 10 
(десет) къщи в село Бисер, на базата на количествено – стойностните сметки, Общественият съвет 
допусна и класира шест фирми от кандидатствалите, чиито оферти отговарят на условията  на 
Областната администрация Хасково и на Обществения съвет, както следва:  

1. „БАЛКАНСТРОЙ” АД – 74 038 лв; 
2. „БИЛД ИНВЕСТ” ООД – 88 532 лв; 
3. „БЯЛ БОР ПРОЕКТ” ЕООД и „Пимо - СВ” ООД – 89 591 лв; 
4. „ГБС - Пловдив” АД – 89 923 лв; 
5. „ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС” АД – 98 010 лв; 
6. „АДЕЛМАКС” ООД – 104 249 лв. 

От класиралите се фирми Общественият съвет избра за изпълнител фирма „БАЛКАНСТРОЙ” 
АД, по критерий най-ниска цена и възлага на Ръководството на Българският Червен кръст да сключи 
договор с фирмата за изграждане на първите 10 (десет) къщи в село Бисер. 

До всички фирми да се изпрати отговор за резултата от процедурата с цел максимална 
информираност. 

Да бъде изпратена информация от Пресцентъра на БЧК до всички медии за избора на фирма 
изпълнител. 

Следващото заседание на Съвета може да свика от председателя по негова преценка или по 
искане на поне ½ от членовете на Съвета, при възникване на необходимост. 
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Решения 
 

от третото неприсъствено заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства за 
подпомагане на пострадалото от наводненията население на Хасковска област 2012 г.  

 
21 май 2012 г. 

 
Дневен ред: 

1. Обсъждане на постъпило писмо от Областния управител на Хасково, г-жа Ирена Узунова с 
изх. N РД-21-326/16.05.2012г. (вх. N РД-33-847/16.05.2012г.) с отправено искане до 
Обществения съвет да разреши класираните като втора и трета строителни фирми в 
съответствие с Протокол 2 на Съвета, да бъдат включени в строителството на къщи за 
пострадалите от с. Бисер домакинства, при условие, че приемат оферираната цена на първия 
класирал се. 

 
Решения: 

Изразява съгласие класираните като втора и трета строителни фирми, съгласно Протокол 2 на 
Съвета от 19 април 2012 г., да бъдат включени в строителството на следващите къщи (без 
договорените 10 къщи с фирма „БАЛКАНСТРОЙ” АД) за пострадалите от село Бисер домакинства 
при условие, че приемат оферираната цена на първия класирал се.  

Възлага на Ръководството на БЧК да осъществи контакт с класиралите се на второ и трето 
място, да изясни дали приемат да изпълняват строителството по оферираната цена на първият 
класирал се и да предложи на Обществения съвет изпълнител. 

След осигуряване на финансиране, Обществения съвет на свое заседание ще обсъди и вземе 
решение за възлагане на строителство на следващи къщи. 
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Решения 
 

от четвъртото заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства за 
подпомагане на пострадалото от наводненията население на Хасковска област 2012 г.  

 
4 юни 2012 г. 

 
Дневен ред: 

1. Запознаване членовете на Обществения сьвет с информация за набраните до момента средства 
и извършената дейност в съответствие с волята на дарителите по кампанията на БЧК 

2. Запознаване членовете на Обществения съвет с информация относно наличните и очаквани 
средства но кампанията „България е с вас" - по дарителската сметка на БНТ 

3. Информиране на членовете на Съвета за процеса на изпълнение на строителството на първите 
10 къщи в село Бисер 

4. Вземане на решение за възлагане на Ръководството на БЧК за сключване на договор е фирма 
за строителство на следващите къщи в село Бисер 

 
Решения по т.4: 

1. На основание решение на Съвета от 21 май 2012 г. (Протокол N 3) и проведено допитване до 
класираните фирми за строителство на къщи в с. Бисер, приема декларираната оферта на 
фирма „БИЛД ИНВЕСТ” АД, която единствена потвърдила готовност да поеме 
строителството на жилищни сгради в с. Бисер съгласно одобрените типови проекти при 
същите условия на договаряне и единични цени, оферирани от първата класирала се фирма 
„БАЛКАНСТРОЙ” АД. 

2. Възлага на Ръководството на Българският Червен кръст да сключи договор с фирма „БИЛД 
ИНВЕСТ” АД за изграждане на следващите къщи в село Бисер, като броят им ще бъде 
определен, но не повече от 10 къщи, в зависимост от осигурените и налични финансови 
средства.  

3. Ръководството на БЧК да отправи официално запитване до Областната управа на Хасково за 
писмено потвърждение на поетите ангажименти от дарителите на материалите, които не са 
включени в Количествено Стойностна Сметка на фирмите участвали в процедурата по избор 
на строител. За материалите за които не е осигурен дарител, да се проведе процедура по избор 
на оферта от доставчик на тези материали, с участието най-малко на три фирми – 
потенциални изпълнители, като средствата за осигуряване на материалите да бъдат за сметка 
на средствата набрани по благотворителната кампания за пострадалите от с. Бисер. 

4. Ръководството на БЧК да проведе необходимата процедура по избор на фирма за осигуряване 
на необходимото количество бетон за строителство на следващите къщи, отчитайки 
направената промяна в дарението направено от фирма „Златна Панега Цимент” АД.  

5. Съветът възлага на Ръководството на БЧК да проведе необходимата процедура за избор на 
оферта на фирма за извършване на строителен надзор с участието най-малко на три фирми – 
потенциални изпълнители, при извършването на строителството на къщи от фирма „БИЛД 
ИНВЕСТ” АД. 

6. Ръководството на БЧК да продължи договора с фирмата за инвеститорски контрол, извършван 
при строителството на първите 10 къщи и при строителството на къщи от фирма „БИЛД 
ИНВЕСТ” АД. 
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Решения 
 

от петото неприсъствено заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства за 
подпомагане на пострадалото от наводненията население на Хасковска област 2012 г.  

 
13 юни 2012 г. 

 
Решения: 

1. Ръководството на БЧК да сключи договор с фирма „БАЛКАНСТРОЙ” АД за извършване на 
строително-монтажни работи на обект „Възстановяване село Бисер”, а именно изграждане на 
следващи 10 (десет) къщи, след построяване на първите 20 къщи, като фирма предложила най 
– ниска цена и стриктно изпълняваща поетите задължения по изграждане на първите 10 къщи 
в селото, при осигурено финансиране. 

 
2. Ръководството на БЧК да сключи договор с фирма „БИЛД ИНВЕСТ” ООД за извършване на 

строително-монтажни работи на обект „Възстановяване село Бисер”, а именно изграждане на 
следващи 10 (десет) къщи, след построяване на първите 30 къщи, като фирма подписала 
договор за изграждане на вторите 10 къщи и единствена приела строителството на жилищни 
сгради в с. Бисер съгласно одобрените типови проекти, при същите условия на договаряне и 
единични цени, оферирани от първата класирала се фирма. Договор за строителство да се 
сключи само при осигуряване на необходимите финансови средства. 
 

3. Общественият съвет приема Ръководството на БЧК да възложи на управителя на фирма 
„БИЛД ИНВЕСТ” ООД да сключи договор с фирма ЕТ „ДЕГА” Добри Иванов за доставка на 
бетон за строителство на вторите 10 къщи, при спазване на стандартите и нормите за 
производство на бетон. 
 

4. Ръководството на БЧК да сключи договор за строителен надзор за следващите (след 
построяване на първите 20 къщи) къщи, като се проведе избор на базата на най-малко три 
оферти от фирми.  
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