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П Р О Т О К О Л 

№1 

 

 От дейността на комисията, назначена със Заповед № 1019/02.10.2015г. на 

Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване 

на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 

2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от 

фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 

2014 г. по две обособени позиции: 

 Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, 

възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; 

 Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, 

възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, открита с 

Решение № 863 от 02.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали. 

На 02.10.2015г., в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  се проведе 

първо открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 1019 от 02.10.2015 г. на Кмета 

на Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  

отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. Валентин Иванов – гл. счетоводител на Община Кърджали; 

3. Антоанета Овчарова – мл.експерт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

4. Михаела Видинска – Янева – външен експерт, инж. Хидротехническо 

строителство. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

След получаване на регистъра с постъпилите предложения и самите предложения на 

участниците в обществената поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна 

инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-

0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по 

Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени 

позиции: 
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 Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, 

възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; 

 Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, 

възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, 

председателят на комисията прочете заповедта и оповести имената на участниците. 

Постъпили са  2 /две/ предложения за изпълнение на поръчката от следните участници: 

  „Саварона” ЕООД с вх. № 53-00-1235/01.10.2015 г. на Община Кърджали 

 ДЗЗД „Инфра Кърджали”, с членове: „Пътстройинженеринг” АД и „Рафаил”ЕООД, с вх. 

№ 53-00-1236/01.10.2015 г. на Община Кърджали; 

 

При приемане на офертите, същите са регистрирани във входящия регистър, върху 

пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часът на получаването им. 

След като комисията се запозна със списъка на участниците, всеки от членовете на 

комисията, подписа и представи на председателя декларация за съответствие на 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

На публичното отваряне на офертите присъства Катя Молерова и Мирена Николова – 

упълномощени представители на „Пътстройинженеринг” АД, член на обединение ДЗЗД 

„Инфра Кърджали”. 

 Публичното заседание протече в следния ред: проверка на представените предложения 

по реда на тяхното постъпване относно спазване изискванията на възложителя и изискванията 

на ЗОП за запечатване, адресиране и представяне на същите; отваряне на законосъобразно 

оформените и представени предложения и проверка за наличието на пликове №1, 2 и 3 с 

оформление и брой съгласно изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя; 

подписване на пликовете с предлаганата цена, отваряне и подписване на техническите 

предложения, отваряне на плик 1 и проверка за съответствието и пълнотата на представените 

документи в плик №1 с представеният списък на документите. 

       При извършване на гореописаното, комисията констатира: 

 Участникът „Саварона” ЕООД е представил предложение за участие в процедурата, 

която е  в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени 

в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. Катя Молерова и Мирена Николова – упълномощени 

представители на „Пътстройинженеринг” АД, член на обединение ДЗЗД „Инфра 

Кърджали” подписаха Плик № 3 на Участника.След това комисията отвори Плик № 2 с 

надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 
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 Участникът ДЗЗД „Инфра Кърджали” е представил предложение за участие в 

процедурата, което е в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с 

надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

След извършване на гореописаното, приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание.  

Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП ,когато документи и информация, съдържащи се в плик 1 , 

са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се 

поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер. В настоящата обществена 

поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община 

Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд 

„Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия 

на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от 

Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 

за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, 

възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; 

 Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, 

възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали 

документите и информацията, съдържащи се в плик №1 , са еднакви за двете обособени 

позиции. 

 

Комисията разгледа по същество представените документи и информация в Плик № 1 на 

участниците, при което извърши проверка за съответствието им с посочените в обявлението 

минимални изисквания, поставени от Възложителя. 
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№ Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата „Саварона” ЕООД ДЗЗД „Инфра Кърджали” 

Нал

ично

ст 

Редо

внос

т 

Коментар Нал

ично

ст 

Редо

внос

т 

Коментар 

 Документи   

1 Списък на документите в офертата - Образец №3 Да  Да   Да  Да   

2 Оферта – Образец№4 Да  Да   Да  Да   

3 Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец №5) с приложени 

оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената информация. 
Да  Да   Да  Да   

4 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6). Да  Да   Да  Да   

5 Нотариално заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е Обединение, 

което не е юридическо лице. 

  Неприложимо  Да  Да  Пътстройинжене

ринг АД и 

Рафаил ЕООД 

6 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато Офертата (или 

някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно актуалната му 

търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

  Неприложимо    Неприложимо  

7 Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец №7). Да  Да   Да  Да   

8 Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8). Да  Да   Да  Да   

9 Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под 

формата на парична сума. 

Да  Да   Да  Да   

1

0 

Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към 

Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната- членка на ЕС, 

при чуждестранни участници, или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване 

в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението 

за определянето му за изпълнител да представи документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС; 

Да  Да   Да  Да   

1

1 

Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност в 

проектирането по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа 

през целия период на договора 

Да  Да   Да  Да   

1

2 

Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност в 

строителството по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа 

през целия период на договора. 

Да  Да   Да  Да   

1

3 

Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено 

през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки (Образец № 9). 

Да  Да   Да  Да   

1

4 

Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона 

за обществените поръчки. (Образец № 10). 

Да  Да   Да  Да   
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1

5 

Доказателства за извършеното строителство, включено в Списък на строителтвото, еднакво или сходно с 

предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Да  Да   Да  Да   

1

6 

Доказателство за извършената услуга, включено в Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. 

Да  Да   Да  Да   

1

7 

Списък на техническите лица - експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка 

(Образец № 11 за Обособена позиция 1 и Образец № 11а за Обособена позиция 2) 

Да  Да   Да  Да   

1

8 

Професионални автобиографии на експертите (Образец №12), включени в Списъка на техническите 

лица - експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец №11); 

Да  Да   Да  Да   

1

9 

Декларации за ангажираност на експертите при изпълнението на поръчката (Образец № 13), включени в 

Списъка на техническите лица - експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка 

(Образец №11). 

Да  Да   Да  Да   

2

0 

Заверено копие на Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по 

европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

Да  Да   Да  Да   

2

1 

Заверено копие на Документ за внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по 

европейски стандарт ISO 14001:2004  или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

Да  Да   Да  Да   

2

2 

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда 

и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. (Образец № 14). 
Да  Да   Да  Да   

2

3 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 15). Да  Да  Екоинженеринг 

ЕООД 

Да  Да   

2

4 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 16) Да  Да     Неприложимо  

2

5 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 17). Да  Да   Да  Да   

2

6 

Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономичеките и финансовите отношения с дружествата, 

регитрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - (Образец № 18). 

Да  Да   Да  Да   

2

7 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа (Образец № 19). 

Да  Да   Да  Да   

2

8 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - (Образец № 20). 

 

Да  Да   Да  Да   
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2

9 

Декларация за конфликт на интереси - (Образец № 21). Да  Да   Да  Да   

II Минимални изисквания за Технически възможности и квалификация Изпълнено изискване Изпълнено изискване 

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането” 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 

строителство (за Обособена позиция № 1 - ІV група, трета категория; за Обособена позиция №2: ІV 

група, трета категория), съобразно строежа – предмет на обществената поръчка. 

Да  Да  

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 

строителство (за Обособена позиция № 1 - ІV група, трета категория; за Обособена позиция №2: ІV 

група, трета категория), съобразно строежа – предмет на обществената поръчка. 

Да  Да  

3. Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен 

срок за представяне на офертите, инженеринг на хидротехническо съоръжение - отводнителен канал на 

обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обособената позиция, за която участва. 

ИЛИ Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като 

краен срок за представяне на офертите, строителства – еднакви или сходни с предмета на поръчката на 

обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обособената позиция, за която участва и 1 (една) 

услуга по проектиране в работна или техническа фаза на обект,еднакъв или сходен с предмета на 

възлагания с настоящата поръчка. 

Под еднакъв или сходен обект се разбира: “СМР по изграждане и/или реконструкция и/или 

възстановяване на хидротехническо съоръжение-отводнителен канал”. 

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция същият следва да е изпълнил 

през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на 

офертите, строителства – еднакви или сходни с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 

(един) път общата стойност на обособените позиции (сумарно). 

Да  Да  

4. Проектантски екип: 

• проектант Част „Хидротехническа“ - висше образование магистърска степен, инженер 

Хидротехническо строителство или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност или еквивалент; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането” или еквивалент;   

• проектант Част „Конструктивна“; висше образование магистърска степен, строителен инженер 

(Строителство на съоръжения и сгради или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност или еквивалент; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането” или еквивалент;   

• проектант Част „Геодезическа“- висше образование „Бакалавър”/“Магистър”, инженер Геодезия 

или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност или еквивалент; 

валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането” или еквивалент;   

• проектант Част „Геология” - висше образование „Бакалавър”/“Магистър”, инженер Геология 

или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност или еквивалент; 

Не  

проектант Част 

„Хидротехническа“ – 

участникът е посочил лице с 

образователно – 

квалификационна степен – 

хидромелиоративно 

строителство 

проектант Част ПБЗ /План за 

безопасност и здраве/ - валидно 

удостоверение за квалификация  

 

Да  
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валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането” или еквивалент;   

• проектант Част Пожарна безопасност- валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност или еквивалент; 

• проектант Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- валидно удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност или еквивалент; 

• проектант Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - валидно удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност или еквивалент; 

5. Екип за изпълнение на строителството – за всяка обособена позиция поотделно:  

• Ръководител обект - висше образование магистърска степен, инженер Хидротехническо 

строителство или Строителство на съоръжения и сгради или еквивалент, отговарящ на изискванията на 

чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени и да е бил ръководител на поне един обект с еднакъв или сходен с предмета на 

обществената поръчка.  

Под еднакъв или сходен обект се разбира: “СМР по изграждане и/или реконструкция и/или 

възстановяване на хидротехническо съоръжение-отводнителен канал. 

• Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на 

строителството – минимум 3 г. 

• Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със 

стаж не по – малко от 3 години  

• Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на 

длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно 

удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно. 

Да  Да  

6. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на обществената 

поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка. 

Да  Да  

7. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по 

европейски стандарт ISO 14001:2004  или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

Да  Да  

 

 

Заключение на комисията: 

Да – съответства на изискванията на възложителя 

Не –необходимо е представяне на допълнителни документи 

Не  Да  
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 Представеното предложение за участие в процедурата от „Саварона” ЕООД не 

съответства на критериите за подбор и условията на Възложителя. Участникът следва да 

представи: 

 Документи удостоверяващи наличието на проектант Част „Хидротехническа“ с 

висше образование магистърска степен, инженер Хидротехническо строителство 

или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

или еквивалент; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането” или еквивалент;   

 Доказателства за квалификацията на проектант Част ПБЗ /План за безопасност и 

здраве/.  

 

Съгласно чл.68, ал.9 от Закона за обществените поръчки Участникът може в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени 

представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 

поставените от Възложителя критерии за подбор.  

Представеното предложение за участие в процедурата от ДЗЗД „Инфра Кърджали”  

напълно съответства на критериите за подбор и условията на Възложителя. Представените 

документи и информация са в съответствие с изискванията на възложителя, обявени в 

обявлението и посочени в документацията за участие в процедурата.Участникът отговаря на 

минималните изисквания за участие в процедурата.  

След извършване на гореописаното, комисията, на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП 

взе решение да изпрати протокола с констатациите на участниците  в обществена поръчка с 

предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по 

проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на 

Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската 

комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от 

бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни 

работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали;   

Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни 

работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, открита с Решение № 863 от 

02.09.2015г. на Кмета на Община Кърджали, като определя срок за представяне на 

липсващите документи от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола от 

участниците. 

Неотстраняване на несъответствията с критериите за подбор и/ или другите изисквания на 

Възложителя ще има за своя последица отстраняване на Участника. 

Участниците представят допълнителните документи и информация съгласно 

настоящия протокол по реда на приемане на офертите в деловодството на Община Кърджали, 

бул. "България" № 41, гр. Кърджали 6600, всеки работен ден в работното време от 08:30 до 

17:00 часа. Информацията се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се 

изписват "Допълнителни документи и информация към оферта за участие в открита 
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процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на 

превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 

2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от 

фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 

2014 г. по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни 

работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали;   

Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни 

работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, наименованието на 

Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 

      Документи и информация, постъпили в деловодството на Община Кърджали след 

изтичане на определения срок, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата 

с препоръчано писмо или по куриер, Участникът следва да се съобрази с последната дата за 

постъпване на допълнителните документи и информация. Когато последният ден от срока е 

неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. Настоящият протокол бе 

изготвен и подписан от комисията на 09.11.2015г. 

 

КОМИСИЯ:   

Председател: ............../П/.......................      Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

                       / инж. Катя Митовска /             

     

Членове: 

 

1............./П/......................      2.............../П/..................... 

    / Беркант Барзат /                  / Валентин Иванов/ 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                 Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 

3............../П/.....................      4.............../П/.................. 
/ Антоанета Овчарова /      / Михаела Видинска – Янева / 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 


