
 
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

гр.Белене  5930,  ул. „България”  № 35, тел. (0658) 3 10 61,   факс  (0658)  3 10 62 
е-mail: obshtinabl@abv.bg 

 
 
 

П Р О Т О К О Л   №1 
във връзка с чл. 38  ал. 7 НВМОП 

 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 849/09.11.2011 г., за разглеждане, оценка 
и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания за:ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  
ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  ББееллееннее;;  PPVVNN  22000022  --  IIII--5522  ДДееккоовв--ББяяллаа  ввооддаа--

ККууллииннаа  ввооддаа;;  PPVVNN11000055  --  IIIIII--55220022  ББееллееннее--ААЕЕЦЦ  ББееллееннее” извън и в населените места” 
 
На 09/11/2011 год., от 10:00 ч. в зала № 16  на административната сграда на Община 

Белене, находяща се на ул. “България” № 35, на основание Заповед № 849/09.11.2011 год. на 
Кмета на Община Белене заседава комисия  в състав: 
 
Състав на комисията: 
 

 Председател: 
Момчил Недялков Спасов – Зам.-кмет на Община Белене 

 
Членове: 
1. Инж. Христина Христова Иванова-Мънева – директор дирекция „СИП, ФП и УТ” 

в Община Белене; 
2. Ирина Димитрова Чоранова – юрисконсулт в Община Белене 
3. Юлиян Атанасов Господинов – гл. експерт “РУП” при Община Белене 
4. Цветомир Николаев Цветанов – ст. експерт “ИРиОП” – при Община Белене 
 

Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти. 

Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците. 
 

Постъпили са оферти, както следва: 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата на получаване на офертата

1. „СТРОИТЕЛ” ООД, гр.Русе РД-4018 8/11/2011 г., 11:00 ч. 

2. „БУЛПРОЕКТ” ЕООД, 
 гр. Стара Загора РД-4019 8/11/2011 г., 11:06 ч. 

3. Обединение „Път Проект”, 
гр. Пловдив РД-4025 8/11/2011 г., 14:00 ч. 

4. 
„Проджект Планинг енд 
Мениджмънт” ООД, 

гр. София 
РД-4026 8/11/2011 г., 14:35 ч. 
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1. “Илия Бурда” ЕООД, 
 гр. София РД-4028 8/11/2011г., 15:40 ч. 

 
На заседанието на комисията присъства инж. Христо Георгиев Полонов, представител 

на обединение „Път проект” гр. Пловдив, за което представи пълномощно от Милко Минев 
Гондов-упълномощител, представляващ обединението. Пълномощното е нотариално 
заверено с рег. № 6731/7.11.2011 г. от Марина Чиплакова - помощник-нотариус по 
заместване на Неделка Хаджиставрева-Стойкова, нотариус № 229 при РС Пловдив. 

След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията попълниха 
и подписаха декларации по чл.19, ал.3 НВМОП. Отварянето на получените оферти се 
извърши по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извърши публично. Не присъстваха 
представители на средства за масова информация и представители на юридически лица с 
нестопанска цел. 
 
Резултати от работата на комисията: 
 

1. „СТРОИТЕЛ” ООД – със седалище и адрес на управление гр. Русе 7020,   обл. 
Русе, община Русе, бул. „Липник” № 5, ЕИК 040314704 представлявано заедно и по отделно 
от Ростислав Димитров Златарски и Генчо Стефанов Генчев – Управители, с подадена 
оферта вх. № РД – 4018/8.11.2011 г. за „Изготвяне на предпроектни проучвания 
за:ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  ББееллееннее;;  
PPVVNN  22000022  --  IIII--5522  ДДееккоовв--ББяяллаа  ввооддаа--ККууллииннаа  ввооддаа;;  PPVVNN11000055  --  IIIIII--55220022  ББееллееннее--ААЕЕЦЦ  ББееллееннее” 
извън и в населените места”. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без 
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Членовете на комисията подписаха плик №3 
„Предлагана цена”. Комисията предложи на представителя на обединение „Път Проект” да 
подпише плик №3 с предлагана цена на „СТРОИТЕЛ” ООД гр. Русе, което той направи. 

 След това членовете на комисията отвориха плик №2. В него се намери папка с 
предложение за изпълнение на поръчката от 27 страници, включващо проект на договор и 
техническо предложение, надлежно подписани от търговския пълномощник Росица 
Цигуларова. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на 
договор. Комисията предложи на представителя на Обединение „Път Проект” да подпише 
документите в плик №2 на „СТРОИТЕЛ” ООД гр. Русе, вкл. и проектът на договор. 
Последният отказа да подпише. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намери папка, с челна страница и списък на приложените документи. 

Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК, оригинал на 
преводно нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 400,00 лева на името на 
„СТРОИТЕЛ” ООД гр. Русе, както и документи и информация за икономически и финансови 
възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, съгласно които 
участникът отговаря на предварително определените минимални прагове за оборот. 
Представени са списък на договори и референции от възложители за изпълнени сходни с 
предмета на настоящата поръчка споразумения. Налице са декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 по 
ЗОП от управителите на „СТРОИТЕЛ” ООД гр. Русе. Представя се ксерокопие на 
нотариално заверено пълномощно от управителя Ростислав Златарски, упълномощаващ 
Росица Ганчева Цигуларова да представлява дружеството като търговски пълномощник и да 
извършва всички нужни действия, касаещи процедури по ЗОП, включително и представяне 
на оферти, подписването им, както и да подписва договори. Пълномощното е с рег. № 4751 
от дата 16/11/2010 г., заверено от нотариус Албена Маркова при РС Русе. Ксерокопието на 
пълномощното е презаверено с рег. № 16388 от 03/11/2011 г. от Нели Узунова - помощник-
нотариус при Георги Георгиев, нотариус № 221 при РС Русе. 
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Съгласно т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка за техническите възможности 
на кандидатите, в процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за 
професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ. 
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника с нотариално 
заверено копие на застраховката. 

 Кандидатът е представил застрахователна полица № 112801317С000149/28.03.2011 г. 
за сключена застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството на застраховано лице Валентин Иванов Вълчев, със срок на действие от 
13.04.2011г. до 12.04.2012г. Същата не е заверена нотариално, съгласно условията в 
обявлението (т. III.2.3 технически възможности, минимални изисквания т.5).  

Представени са застрахователен сертификат, спецификация-полица № 
3407110600000011/12.10.2011 г. и Добавък № 01, за застраховани обекти първа категория по 
чл. 137 ЗУТ на „Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД гр. Русе с управител инж. 
Петър Дончев. Срокът на застраховката е от 14.10.2011 г. до 13.10.2012 г. Същите не са 
заверени нотариално, съгласно условията в обявлението (т. III.2.3 технически възможности, 
минимални изисквания т.5). 

Представена е застрахователна полица № 13180111700000028/04.11.2011 г. за 
сключена застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството на застраховано лице Диана Стефанова Накова - проектант, със срок на 
действие от 07.11.2011г. до 06.11.2012г. Същата не е заверена нотариално, съгласно 
условията в обявлението (т. III.2.3 технически възможности, минимални изисквания т.5). 

 
Не са представени изискваните документи за образование и професионална 

квалификация, съгласно условията на раздел III 3.5.в) от документацията за участие и 
раздел III.2.3) технически възможност в Обявлението: „всеки участник да разполага с 
квалифициран експертен екип за изпълнение на поръчката „ИИззввъърршшввааннее  ннаа  ппррееддппррооееккттннии  
ппррооууччвваанниияя  ззаа::ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ООббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  
ББееллееннее;;  PPVVNN  22000022  --  IIII--5522  ДДееккоовв--ББяяллаа  ввооддаа--ККууллииннаа  ввооддаа;;  PPVVNN11000055  --  IIIIII--55220022  ББееллееннее--ААЕЕЦЦ  
ББееллееннее”. Експертите трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, 
както следва:  

1. Геолог със специалност „Геология”  /или еквивалент/, и/или специалност в областта 
на геотехническата хидрогеология или еквивалент, със стаж по специалността минимум 3 
(три) години – 1 брой; с валидна пълна проектантска правоспособност, вписана в 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 

2. Геодезист по част „Геодезия” с  валидна пълна проектантска правоспособност, и 
удостоверения за вписване в Агенцията по кадастър - със стаж по специалността 
минимум 3 (три) години – 1 брой; 

3. Експерт по част “Пътна” – с пълна проектантска правоспособност, със стаж 
като такъв минимум 3 (три) години – 1 брой; с валидна пълна проектантска 
правоспособност, вписана в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 

4. Инженер-конструктор, по част „Конструкция” с образователна степен минимум  
със стаж по специалността минимум 3 години – 1 брой; с валидна пълна проектантска 
правоспособност, вписана в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиран 

 
Пликът на офертата задължително да съдържа (чл. 14 ал.ал. 1 и 2 НВМОП): 
- Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участника, минималните 
изисквания, административните данни, декларациите, удостоверения, сертификати, 
дипломи, пълномощни, доказателства за оборотите, референции (препоръки), гаранция за 
участие (оригинал!), копие на документ за закупена документация, и т.н.; 

 
В плик №1 с надпис „Документи за подбор” на „СТРОИТЕЛ” ООД гр. Русе е 

представен само списък на собствени и наети технически лица, отговарящи за изпълнението 
на поръчката и контрола на качеството за обекта на поръчката, подписан от търговския 
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пълномощник Р. Цигуларова. Липсват приложени в плик №1 доказателства, 
удостоверяващи образование, професионална квалификация, копия на документи за 
пълни проектантски правоспособности и документи доказващи стаж (трудови книжки) 
на предложените експерти. 

 
Съгласно условието на т. 1.16(а) от документацията за участие „офертата /вкл. 

ценовата оферта/, всички документи съдържащи се в нея и списъкът по чл. 13, ал.1, т.12 
от НВМОП, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа 
за регистрация, респ. удостоверението за актуална съдебна регистрация /за самоличност – 
за физическите лица/, или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се 
прилага оригинал на нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а. 
Всички страници, с изключение на отпечатаната литература (каталози, проспекти и др.), 
се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата”.  

 
Не са подписани от лицето упълномощено да подписва офертата, следните 

страници от плик №1: 
- първа и втора страница на попълнения образец №12; 
- декларация приложение №13 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- декларация образец №3 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- декларация образец №4 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- декларация образец №5 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- всички приложени застрахователни полици за професионална отговорност на: 

Мано Асенов Стефанов (2 броя), Валентин Иванов Вълчев (1 брой), Диана 
Стефанова Накова (1 бр.), застрахователен сертификат на „Лаборатория по 
геотехника и геоекология” ЕООД, спецификация и добавък към застрахователен 
сертификат на „Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД;  

- първа и втора страница на попълнения образец №9; 
- Търговско пълномощно за упълномощаване на Росица Цигуларова; 

 
 
2. „БУЛПРОЕКТ” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 

6000, обл. Стара Загора, община Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 5, ет.6, ап.9, 
ЕИК 123734869, представлявано от Пламен Стоянов Буланов – Управител, с подадена 
оферта вх. № РД – 4019/8.11.2011 г. за „Изготвяне на предпроектни проучвания 
за:ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  ББееллееннее;;  
PPVVNN  22000022  --  IIII--5522  ДДееккоовв--ББяяллаа  ввооддаа--ККууллииннаа  ввооддаа;;  PPVVNN11000055  --  IIIIII--55220022  ББееллееннее--ААЕЕЦЦ  ББееллееннее” 
извън и в населените места”. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без 
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Членовете на комисията подписаха плик №3 
„Предлагана цена”. Комисията предложи на представителя на Обединение „Път Проект” да 
подпише плик №3 с предлагана цена на „Булпроект” ЕООД гр. Стара Загора. 

 След това членовете на комисията отвориха плик №2. В него се намери папка с 
Предложение за изпълнение на поръчката от 9 страници, включващ проект на договор и 
техническо предложение, надлежно подписан от управителя Пламен Буланов. Комисията 
подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор. Комисията 
предложи на представителя на Обединение „Път Проект” да подпише документите в плик 
№2 на „Булпроект” ЕООД гр. Стара Загора, вкл. и проекта на договор. Последният отказа да 
подпише. 

 След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намери папка, с челна страница и списък на приложените документи. 

Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК, оригинал на 
преводно нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 400,00 лева на името на 
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„Булпроект” ЕООД гр. Стара Загора, както и документи и информация за икономически и 
финансови възможности на участникът по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, 
съгласно които участника отговаря на предварително определените минимални прагове за 
оборот. Представени са списък на договори и референции от възложители за изпълнени 
сходни с предмета на настоящата поръчка споразумения. Налице са декларации по чл.47, 
ал.1, 2 и 5 по ЗОП от управителя на „Булпроект” ЕООД гр. Стара Загора.  Съгласно 
условията на раздел III т. 3.5. от документацията за участие и т. III.2.3) технически 
възможност в Обявлението, участникът разполага с квалифициран експертен екип за 
изпълнение на поръчката, за което е приложил съответните доказателства. 
 

3. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ”  – със седалище и адрес на управление гр. 
Пловдив 4000,   обл. Пловдив, община Пловдив, бул. „Руски” № 13,  представлявано от 
Милко Минев Гондов– упълномощен представител на обединението, съставено от:  

- „Екоинженеринг Веней” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115806070 с управител Венцислав 
Крумов Цолов; 

 - „ОТА Инженеринг” ООД, гр. Пловдив, ЕИК 201472389, представлявано от 
Людмила Александрова Колева - управител; 

-  „Марк проект” ООД, гр. София, ЕИК 131401227, представлявано от Десислава 
Иванова Велева-управител; 

Обединението представя споразумение за обединение от 07.11.2011 г., което е 
нотариално заверено с рег. № 6730/7.11.2011 г., от Марина Чиплакова - помощник-нотариус 
по заместване на Неделка Хаджиставрева-Стойкова, нотариус № 229 при РС Пловдив. 
Споразумението е с положена заверка под рег. № 10756/2011 г. и от Елена Божичкова - 
помощник-нотариус по заместване при Валентина Механджийска, нотариус № 074 при 
Софийски районен съд.  

В учредителния акт за обединение са записани клаузи, че всички членове на 
обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, както 
и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора.  

При отварянето на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без 
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Членовете на комисията подписаха плик №3 
„Предлагана цена”.  

 След това членовете на комисията отвориха плик №2. В него се намери папка с 
Предложение за изпълнение на поръчката от 9 страници, включващ проект на договор и 
техническо предложение, надлежно подписан от представляващия обединението Милко 
Гондов. Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на 
договор.  

След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намери папка, с челна страница и списък на приложените документи. 

Налице са изискуемите документи по административните сведения и ЕИК на всички 
участници в обединението, оригинал на преводно нареждане за внесена гаранция за участие 
в размер на 400,00 лева на името на „Екоинженеринг Веней” ЕООД гр. Пловдив, както и 
документи и информация за икономически и финансови възможности на участниците в 
обединението, съгласно по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка за предварително 
определените минимални прагове за оборот. Представени са списък на договори и 
референции от възложители за изпълнени сходни с предмета на настоящата поръчка 
споразумения. Налице са декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 по ЗОП от управителите на 
участниците в обединението. Съгласно условията на т. II 2.3. от документацията за участие и 
раздел III.2.3) технически възможности в Обявлението, участникът разполага с 
квалифициран експертен екип за изпълнение на поръчката, за което е приложил 
съответните доказателства. 
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Участникът в обединението „Марк проект” ООД гр. София е представил 
застрахователен договор № 4100004014/04.07.2011 г. за сключена застраховка 
„професионална отговорност в проектирането и строителството”, със срок на действие 
от 08.07.2011г. до 07.07.2012г. Същата е не е заверена нотариално, съгласно условията в 
обявлението т. III.2.3 технически възможности, минимални изисквания т.5 и раздел III 3.5 в) 
от документацията. 

 
Участникът в обединението „ОТА Инженеринг” ООД гр. Пловдив е представил 

застрахователна полица № 111001317С000317/07.04.2011 г. за сключена застраховка 
„професионална отговорност в проектирането и строителството”, със срок на действие 
от 08.04.2011г. до 07.04.2012г. Същата е не е заверена нотариално, съгласно условията в 
обявлението т. III.2.3 технически възможности, минимални изисквания т.5, и раздел III 3.5 
в) от документацията. 

 
Участникът в обединението „Екоинженеринг Веней” ЕООД гр. Пловдив е представил 

застрахователна полица № 0000208187/02.09.2011 г. за сключена застраховка 
„професионална отговорност в проектирането и строителството”, със срок на действие 
от 03.09.2011г. до 02.09.2012г. Същата е не е заверена нотариално, съгласно условията в 
обявлението т. III.2.3 технически възможности, минимални изисквания т.5, и раздел III 3.5 
в) от документацията. 

 
След приключване разглеждането на офертата на Обединение „Път проект”, гр. 

Пловдив, техният представител, присъстващ на отварянето на офертите, напусна публичната 
част на заседанието на комисията. 
 

4. „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД – със седалище и адрес 
на управление гр. София 1000,  обл. София, община Столична, р-н Средец, бул. „Витоша” № 
39, ет.3, ап.3, ЕИК 175216595, представлявано от Борислав Добрев Стоянов и Дойчин 
Альошев Стоянов - Управители, с подадена оферта вх. № РД – 4026/08.11.2011 г. за 
„Изготвяне на предпроектни проучвания за:ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  
--  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  ББееллееннее;;  PPVVNN  22000022  --  IIII--5522  ДДееккоовв--ББяяллаа  ввооддаа--ККууллииннаа  ввооддаа;;  
PPVVNN11000055  --  IIIIII--55220022  ББееллееннее--ААЕЕЦЦ  ББееллееннее” извън и в населените места”. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без 
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Членовете на комисията подписаха плик №3 
„Предлагана цена”.  

 След това членовете на комисията отвориха плик №2. В него се намери папка с 
Предложение за изпълнение на поръчката от 11 страници, включващ проект на договор и 
техническо предложение, надлежно подписани от управителя Борислав Добрев Стоянов. 
Комисията подписа съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор.  

След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намери папка-класьор, с челна страница и списък на приложените документи. Налице 
са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК, оригинал на преводно 
нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 400,00 лева на името на „Проджект 
планинг енд мениджмънт” ООД гр. София, както и документи и информация за 
икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за 
обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на предварително определените 
минимални прагове за оборот. Представени са списък на договори и референции от 
възложители за изпълнени сходни с предмета на настоящата поръчка споразумения. Налице 
са декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 по ЗОП от управителите на „Проджект планинг енд 
мениджмънт” ООД гр. София.  
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 Съгласно условията на раздел III т. 3.5. от документацията за участие и т. III.2.3) 

технически възможности в обявлението, участникът разполага с квалифициран 
експертен екип за изпълнение на поръчката, за което е приложил съответните 
доказателства. 
 
 Според условията на раздел III т.3.5.в) от документацията за участие, всеки от 
предложените експерти следва собственоръчно да подпише документите, 
удостоверяващи образованието им – копия от дипломи и сертификати – валидни 
свидетелства и/или валидни пълни проектантски удостоверения, документи, доказващи опит 
и професионална квалификация. В офертата си „Проджект планинг енд мениджмънт” ООД 
гр. София е представило гореизброените документи, без съответните експерти да са ги 
подписали.  

 
 
Съгласно условието на т. 1.16(а) от документацията за участие „офертата /вкл. 

ценовата оферта/, всички документи съдържащи се в нея и списъкът по чл. 13, ал.1, т.12 
от НВМОП, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа 
за регистрация, респ. удостоверението за актуална съдебна регистрация /за самоличност – 
за физическите лица/, или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се 
прилага оригинал на нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а. 
Всички страници, с изключение на отпечатаната литература (каталози, проспекти и др.), 
се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата”.  

 
 
Не са подписани от лицето подписващо офертата, следните страници от плик 

№1: 
- първа страница на попълнения образец №12; 
- първа и втора страница на попълнения образец №9; 
- застрахователна полица №3407115203000002 за професионална отговорност в 

проектирането и строителството на: „Проджект планинг енд мениджмънт” ООД 
гр. София, спецификация и добавък № 01 към нея; 

- застрахователна полица №3407105203R00004 за професионална отговорност в 
проектирането и строителството на: „М.С.Тритон-България” ООД гр. София, 
спецификация, добавък № 03 и застрахователен сертификат 
№3407105203R00004/1 към нея; 

- всички страници на автобиография на Ивайло Иванов - геолог; 
- всички страници на автобиография на Иван Иванов - геодезист; 
- всички страници на автобиография на Стойко Стойков – експерт по част пътна; 
- всички страници на автобиография на Катя Семерджиева-Стоянова – инженер-

конструктор; 
 
 
Липсва печат на декларация за ползване на подизпълнител – Обр. №11 
Липсва печат на Обр. №10 – административни сведения; 
 
Липсва декларация Обр. № 6 за неразгласяване на информация от представляващия 

участника. 
 
5. „ИЛИЯ БУРДА” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. София 1618,   

обл. София, община Столична, р-н Витоша, ж.к. „Бъкстон”, бл. 20, вх. Е, ап. 98, ЕИК 
130138798, представлявано от Илия Иванов Бурда - Управител, с подадена оферта вх. № РД 
– 4028/08.11.2011 г. за „Изготвяне на предпроектни проучвания за: ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  
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ооббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  ББееллееннее;;  PPVVNN  22000022  --  IIII--5522  ДДееккоовв--
ББяяллаа  ввооддаа--ККууллииннаа  ввооддаа;;  PPVVNN11000055  --  IIIIII--55220022  ББееллееннее--ААЕЕЦЦ  ББееллееннее” извън и в населените 
места”. 

 
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без 

повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Членовете на комисията подписаха плик №3 
„Предлагана цена”.  

След това членовете на комисията отвориха плик №2. В него се намери папка с 
Предложение за изпълнение на поръчката от 8 страници, включващо проект на договор и 
техническо предложение, надлежно подписан от управителя Илия Бурда. Комисията подписа 
съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор.  

След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В 
него се намери папка, с челна страница и списък на приложените документи. 

Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК, оригинал на 
преводно нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 400,00 лева на името на 
„Илия Бурда” ЕООД гр. София, както и документи и информация за икономически и 
финансови възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, 
съгласно които участникът отговаря на предварително определените минимални прагове за 
оборот. Представени са списък на договори и референции от възложители за изпълнени 
сходни с предмета на настоящата поръчка споразумения. Налице са декларации по чл.47, 
ал.1, 2 и 5 по ЗОП от управителя на „Илия Бурда” ЕООД гр. София.  Съгласно условията на 
раздел III т. 3.5. от документацията за участие и т. III.2.3) технически възможности в 
Обявлението, участникът разполага с квалифициран експертен екип за изпълнение на 
поръчката, за което е приложил съответните доказателства. 
 
 
 

След като се запозна обстойно с документите в плик №1 на всички участници и при 
преценката си за условията за подбор, предвид изискванията на Възложителя, зададени в 

обявлението, и на основание чл.38, ал.8 от НВМОП, комисията 
 

                                         Р    Е    Ш    И    : 
 
 

1. Изисква от „СТРОИТЕЛ” ООД – със седалище и адрес на управление гр. Русе 
7020,   обл. Русе, община Русе, бул. „Липник” № 5, ЕИК 040314704, да представи следните 
документи: 

- нотариално заверена застрахователна полица № 112801317С000149/28.03.2011 г. 
за сключена застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството на застраховано лице Валентин Иванов Вълчев; 

- нотариално заверени застрахователен сертификат, спецификация-полица № 
3407110600000011/12.10.2011 г., добавък № 01, за застраховани обекти първа категория по 
чл. 137 ЗУТ на „Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД гр. Русе с управител инж. 
Петър Дончев; 

- нотариално заверена застрахователна полица № 13180111700000028/04.11.2011 г. 
за сключена застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството на застраховано лице Диана Стефанова Накова – проектант; 

- документи за образование и професионална квалификация (удостоверения, 
сертификати, дипломи, документи, доказващи професионален опит-стаж) на предложения 
експертен екип, съгласно условията на раздел III 3.5.в) от документацията за участие и т. 
III.2.3) технически възможности в обявлението. Същите следва да са собственоръчно 
подписани от притежателите  им и от лицето, упълномощено да подписва офертата. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 38 ал.10 НВМОП, Комисията не разглежда документите в 
плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 

 
- подписани от лицето, упълномощено да подписва офертата, следните страници 

от плик №1: 
- първа и втора страница на попълнения образец №12; 
- декларация приложение №13 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- декларация образец №3 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- декларация образец №4 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- декларация образец №5 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев; 
- всички приложени застрахователни полици за професионална отговорност на: 

Мано Асенов Стефанов (2 броя), Валентин Иванов Вълчев (1 брой), Диана 
Стефанова Накова (1 бр.), застрахователен сертификат на „Лаборатория по 
геотехника и геоекология” ЕООД, спецификация и добавък към застрахователен 
сертификат на „Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД;  

- първа и втора страница на попълнения образец №9; 
- Търговско пълномощно за упълномощаване на Росица Цигуларова; 
 
2. Изисква от ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ”  – със седалище и адрес на 

управление гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, община Пловдив, бул. „Руски” № 13, да 
представи следните документи: 
 

- нотариално заверен застрахователен договор № 4100004014/04.07.2011 г. за 
сключена застраховка „професионална отговорност в проектирането и строителството” 
на участника в обединението „Марк проект” ООД гр. София; 
 

- нотариално заверена застрахователна полица № 111001317С000317/07.04.2011 г. за 
сключена застраховка „професионална отговорност в проектирането и строителството” 
на участника в обединението „ОТА Инженеринг” ООД гр. Пловдив; 

 
- нотариално заверена застрахователна полица № 0000208187/02.09.2011 г. за 

сключена застраховка „професионална отговорност в проектирането и строителството” 
на участника в обединението „Екоинженеринг Веней” ЕООД гр. Пловдив; 

 
 
3. „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД – със седалище и адрес 

на управление гр. София 1000,  обл. София, община Столична, р-н Средец, бул. „Витоша” № 
39, ет.3, ап.3, ЕИК 175216595 да представи: 

 
- документите за образование и професионална квалификация (удостоверения, 

сертификати, дипломи, документи, доказващи професионален опит-стаж) на предложения 
експертен екип, съгласно условията на раздел III 3.5.в) от документацията за участие и т. 
III.2.3) технически възможности в обявлението, да бъдат собственоръчно подписани от 
притежателите  им. Същите следва да са подписани и от лицето, подписало офертата. 

 
          - подписани от лицето, подписващо офертата, следните страници от плик №1: 

- първа страница на попълнения образец №12; 
- първа и втора страница на попълнения образец №9; 
- застрахователна полица №3407115203000002 за професионална отговорност в 

проектирането и строителството на: „Проджект планинг енд мениджмънт” ООД гр. 
София, спецификация и добавък № 01 към нея; 

- застрахователна полица №3407105203R00004 за професионална отговорност в 
проектирането и строителството на: „М.С.Тритон-България” ООД гр. София, 
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