
 
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 № 85/08.02.2012 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  извън и в населените места” 
 
На 08/02/2012 г., от 14:30 ч. в зала № 16  на административната сграда на Община 

Белене, находяща се на ул. “България” № 35, на основание Заповед № 85/098.02.2012 г. 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. „Влахов Инженеринг” ЕООД, 
гр.Плевен РД-505 6/02/2012 г., 13:00 ч. 

2. ДЗЗД „Дунав проект”, 
 гр. София РД-524 7/02/2012 г., 11:00 ч. 

3. “Илия Бурда” ЕООД, 
 гр. София  РД-527 7/02/2012 г., 11:25 ч. 

4. „Виамап” ООД 
гр. София РД-534 7/02/2012 г., 11:50 ч. 

5. 
„Проджект Планинг енд 
Мениджмънт” ООД, 

гр. София 
РД-538 7/02/2012г., 15:30 ч. 
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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 кандидатите, на средства за масова информация и представители на 
юридически лица с нестопанска цел. 
 
Резултати от работата на комисията: 
 

1. „Влахов инженеринг” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Плевен 
5800,   обл. Плевен, община Плевен, ул. „Хаджи Димитър” № 5, ет.1, ап.1, ЕИК 114602231 с 
управител инж. Цветан Христов Влахов, с подадена оферта вх. № РД – 505/06.02.2012 г. за 
„Изготвяне на предпроектни проучвания за: ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  
PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  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, подписано от инж. Цветан Влахов. 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 120,00 лева на името на 
„Влахов инженеринг” ЕООД гр. Плевен, 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 „Влахов инженеринг”ЕООД гр. Плевен. Представена е 
„Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 
171 от ЗУТ. Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника с заверено 
копие на застраховката. Кандидатът е представил застрахователна полица № 
111501317С000199/22.07.2011 г. за сключена застраховка професионална отговорност в 
проектирането и строителството на застраховано лице „Влахов инженеринг” ЕООД, със 
срок на действие от 07.08.2011г. до 06.08.2012г. 

  
В офертата не са приложени документи за доказване на изискващия се опит, 

съгласно минималните изисквания  посочени в раздел III.2.3) технически възможност в 
Обявлението и на раздел III 3.5.в) от документацията за участие: „Всеки участник трябва да 
разполага с квалифициран експертен екип за изпълнение на поръчката. 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, вписан 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; 
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3. Експерт по част “Пътна” – с пълна проектантска правоспособност, със стаж като 
такъв минимум 3 (три) години – 1 брой; с валидна пълна проектантска правоспособност, 
вписан в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 

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

 
2. ДЗЗД „Дунав проект”  – с подадена оферта вх. № РД – 524/07.02.2012 г. за 

„Изготвяне на предпроектни проучвания за: ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  
PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  ББееллееннее  извън и в населените места”, със седалище и 
адрес на управление гр. София,   обл. София, община Столична, ул. „Георг Вашингтон” № 
41,  представлявано от Светослав Георгиев Георгиев– упълномощен представител на 
обединението, съставено от:  

- „Химремонтстрой” АД, гр. София, ЕИК 816089204 с изпълнителен директор 
Светослав Гергиев Георгиев; 

 - „Трафикконсулт БГ” ЕООД, обл. Варна, гр. Аксаково, м-ст „Варненски път” № 
039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров Димитров - управител; 

-  „Стандарт-МЛН” ООД, гр. Плевен, ЕИК 201150880, гр. Плевен, ул. „Вардар” №25, 
вх. Б, ет.4  представлявано от инж. Любомир Методиев Станчев-управител; 

Обединението представя споразумение за обединение от 03.02.2021 г., което е 
нотариално заверено с рег. № 274/6.02.2012 г., от Антоанета Итева - нотариус № 424 при РС 
София-град.  

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 8 страници, включващ проект на договор и 
техническо предложение, подписан от представляващия обединението Светослав Георгиев. 
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 120,00 лева на името на „Химремонтстрой” АД гр. София, 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. 

 
Участникът в обединението „Химремонтстрой” АД гр. София е представил 

застрахователна полица № 0996100/04.01.2012 г. за сключена застраховка „проектант, 
категория строежи клас: 1”, със срок на действие от 05.01.2012г. до 04.01.2013г. в заверено 
от участника копие. 
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Участникът в обединението „Трафикконсулт БГ” ЕООД гр. Аксаково е представил 
застрахователна полица № 212212104000002/06.01.2011 г. за сключена застраховка 
„професионална отговорност в проектирането и строителството”, със срок на действие 
от 11.01.2012г. до 10.01.2013г. Същата е заверена от участника копие. 

Участникът в обединението „Стандарт МЛН” ЕОД гр. Плевен е представил 
застрахователна полица № 212211217000016/15.04.2011 г. за сключена застраховка 
„професионална отговорност в проектирането и строителството”, със срок на действие 
от 18.04.2011г. до 17.04.2012г. Същата е заверена от участника копие. 

 
3. „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 Инж. Илия Иванов Бурда - Управител, с подадена оферта вх. № РД – 
527/07.02.2012 г. за „Изготвяне на предпроектни проучвания за: ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  
ооббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  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 120,00 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 със доказан 
съответен опит за изпълнение на поръчката, за което е приложил изисканите 
доказателства. Кандидатът е представил застрахователна полица № 
212211104000008/02.03.2011 г. за сключена застраховка професионална отговорност в 
проектирането и строителството на застраховано лице „Илия Бурда” ЕООД, със срок на 
действие от 01.04.2011г. до 31.03.2012г. 

 
 
4. „Виамап” ООД – със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ал. 

Пушкин” № 22, ЕИК 131502361, представлявано от инж. Мариана Йорданова Дойчева – 
Управител, с подадена оферта вх. № РД – 534/07.02.2012 г. за „Изготвяне на предпроектни 
проучвания за: ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--
ХХТТКК  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 9 страници, включващ проект на 
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договор и техническо предложение, надлежно подписан от управителя Мариана Дойчева. 
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 120,00 лева на името на 
„Виамап” 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 
кандидатът 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 „Виамап” ООД гр. София.  Кандидатът е представил заверено копие 
на застрахователна полица № 0000222967/06.06.2011 г. за сключена застраховка 
професионална отговорност в проектирането и строителството на застраховано лице 
„Виамап” ООД, със срок на действие от 07.08.2011г. до 06.08.2012г. 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. В офертата не са 
приложени документи за доказване на изискващия се опит (документи доказващи опит), 
съгласно минималните изисквания  посочени в раздел III.2.3) технически възможност в 
Обявлението и на раздел III 3.5.в) от документацията за участие. Не са представени 
собственоръчно подписани от притежателите им документи удостоверяващи образованието 
на предложените експерти – копия от дипломи и сертификати – валидни свидетелства и/или 
валидни пълни проектантски удостоверения, трудови книжки удостоверяващи опит. 
Представените документи са подписани от управителя на кандидата! 
 

5. „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 – 538/07.02.2012 г. за 
„Изготвяне на предпроектни проучвания за: ооббщщииннссккии  ппъъттиищщаа  вв  ооббщщииннаа  ББееллееннее::  
PPVVNN11000033  --  IIIIII--55220022  ДДееккоовв--ББееллееннее--ХХТТКК  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 9 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 120,00 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. Представена е заверено от участника копие  на 
застрахователна полица №3407115203000002 за професионална отговорност в проектирането 
и строителството на: „Проджект планинг енд мениджмънт” ООД гр. София, спецификация 
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3407115203000002 със срок от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и добавък № 01 към полица 
3407115203000002. 

 
 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 лично.  

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

№1: 
- образец №12; 
- автобиография, диплома, трудовата книжка, удостоверение за ППП на инж. 

Ивайло Иванов – геолог. Удостоверението за пълна проектантска право е и с 
изтекъл срок и не е заверено за 2012 г.; 

- автобиография, диплома, трудовата книжка, удостоверение за ППП на инж. Иван 
Иванов – геодезист. Удостоверението за пълна проектантска право е и с изтекъл 
срок и не е заверено за 2012 г.; 

- автобиография, диплома, трудовата книжка, удостоверение за ППП на инж. 
Стойко Стойков – експерт по част пътна. Удостоверението за пълна проектантска 
право е и с изтекъл срок и не е заверено за 2012 г; 

- автобиография, диплома, трудовата книжка, удостоверение за ППП на инж. Катя 
Семерджиева-Стоянова – инженер-конструктор. Удостоверението за пълна 
проектантска право е и с изтекъл срок и не е заверено за 2012 г; 

 
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 „Влахов инженеринг” ЕООД – със седалище и адрес на управление 
гр. Плевен 5800,   обл. Плевен, община Плевен, ул. „Хаджи Димитър” № 5, ет.1, ап.1, ЕИК 
114602231 с управител инж. Цветан Христов Влахов, да представи следните документи: 

- документи удостоверяващи опит  (доказващи професионален опит-стаж – трудови 
книжки или еквивалентни) на всяко от лицата в предложения експертен екип: 

- Инж. Валерий Линчев – геолог 
- Инж. Милен Цветков – геодезист; 
- Инж. Нина Киркова – Харджо – конструктор; 
- Инж. Юлия Орлова – пътен инженер; 
- Инж. Цветан Влахов – пътен инженер. 
 Копията на документите доказващи опит следва да са собственоръчно подписани от 

притежателите им. Съгласно разпоредбата на чл. 38 ал.10 НВМОП, Комисията не 
разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията 
за подбор. 
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2. Изисква от „Виамап” ООД – със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Ал. Пушкин” № 22, ЕИК 131502361, представлявано от инж. Мариана Йорданова Дойчева – 
Управител, да представи следните документи: 
 

- собственоръчно подписани от притежателите им копия на документи 
удостоверяващи образованието на предложените експерти – копия от дипломи, пълни 
проектантски удостоверения, трудови книжки удостоверяващи опит на следните лица: 

- Инж. Даринка Иванова-Касърова – геолог; 
- Инж. Маргарита Тончева – геодезист; 
- Инж. Марияна Дойчева – пътен инженер; 
- Инж. Климент Вълчев – пътен инженер; 
 
3. Изисква от „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 лично от притежателя автобиография, диплома, трудовата книжка, 

удостоверение за ППП на инж. Ивайло Иванов – геолог. Валидно удостоверението 
за пълна проектантска правоспособност за 2012 г.; 

- Подписани лично от притежателя автобиография, диплома, трудовата книжка, 
удостоверение за ППП на инж. Иван Иванов – геодезист. Валидно 
удостоверението за пълна проектантска правоспособност за 2012 г.; 

- Подписани лично от притежателя автобиография, диплома, трудовата книжка, 
удостоверение за ППП на инж. Стойко Стойков – експерт по част пътна. Валидно 
удостоверението за пълна проектантска правоспособност за 2012 г.; 

- Подписани лично от притежателя автобиография, диплома, трудовата книжка, 
удостоверение за ППП на инж. Катя Семерджиева-Стоянова – инженер-
конструктор. Валидно удостоверението за пълна проектантска правоспособност за 
2012 г.; 

 
          Подписани от лицето, подписващо офертата, следното приложение от плик №1: 

- подписан образец №12; 
 
На основание чл. 38 ал. 8 НВМОП в срок до 16:30 часа на 27.02.2012 г. 

включително, гореизброените участници следва да представят допълнително, 
установените от Комисията липсващи и непълни документи в Плик № 1 „Документи за 
подбор” към офертите си. Участниците нямат право да представят други документи, 
освен посочените в настоящия протокол. 

На основание чл. 38 ал. 12 НВМОП и чл. 69а ал.3 ЗОП Комисията предлага 
Възложителя да уведоми писмено участниците в процедурата, че отварянето на пликовете 
с предлаганата цена на участниците, чиито оферти отговарят на изисквания на 
възложителя, ще се извърши на 29/02/2012 г. от 15:00 ч. в Зала № 16 на Община Белене, на 
адрес: гр. Белене, улица „България” №35. Участниците в процедурата, техни 
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска 
цел и средствата за масова информация, могат да присъстват при отваряне при отваряне 
на ценовите оферти. 
 




	Комисия протокол1 ППП ТГС 2012
	6

