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 Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 838/04.09.2014г. 

 
за определяне на изпълнител на обществена поръчка  

 
      На основание чл.38 т.1 и чл.92а, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в Доклад от 

29.08.2014г. във връзка с чл.92а, ал.5 от ЗОП, от работата на комисия назначена със Заповед № 
224/28.02.2014 г. на Кмета на община Белене, за провеждане на договаряне с поканения 
участник за определяне и утвърждаване условията на договор за обществена поръчка, 
съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие по процедура на 
договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: Извършване на 
авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект 
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на 
читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”, финансиран по 
Договор № 15/321/01081 от 08.09.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), открита с Решение № 
122/10.02.2014 г., публикувана  в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00661-
2014-0005 на 10.02.2014г.  
 

О Б Я В Я В АМ :  
 

I. За изпълнител на поръчката по: 
 

1) Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните 
работи на обект: Общински пътища на територията на Община Белене: Път 
PVN1001 ІІ-52-Ореш-Деков/Татари –Петокладенци/ PVN2122; Път PVN1003-ІІІ-
5202-Деков-Белене/ ХТК-Белене (до кръстовището на продължението на 
ул.„Фердинанд Дечев” с пътя); Път PVN1004/PVN 1005, Белене-АЕЦ Белене/ -
ЗМК, в следните части:  

a. Част Пътна; 

b. Част Геодезия; 

c. Част Конструктивна; 

d. Част ПБЗ; 

 
2) Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните 

работи на обект: Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина 
вода, Петокладенци и Татари” в следните части:  

a. Част Архитектура; 

                        
 "ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ" ЕАД, ГР. СОФИЯ; 
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