
П Р О Т О К О Л № 1 

Днес 09.09.2015 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 - 1847/08.09.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Почистване на коритото на р. 
Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м 
преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка" на изхода на гр. Велико 
Търново на републикански път 1-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово" 
(дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица - 300 м след 
бетонния мост на ул. „Сан Стефано", кв. „Чолаковци", гр. Велико Търново" (дължина 
400 м)", с уникален номер 00073-2015-0022 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 
679734 от дата 29.07.2015 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
2. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново 
3. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 
4. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 
5. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 
6. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 

2. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник отдел „Правно осигуряване" в Община В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
4. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В.Търново; 
5. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
6. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
7. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
8. Веселин Стойков - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
9. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
10. инж. Иван Петров - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико 
Търново; 
11. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и ОПМ" в Община Велико 
Търново 
12. инж. Сергей Стойков от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 
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Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 от 
зоп. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово 
осведомяване. 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 
1. Христина Борисова Минекова - Калбанова - пълномощник на ЕТ „НАДЕЖДА -

Надежда Христова" 
2. Дияна Дончева Енгьозова - пълномощник на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД 
3. Гергана Митева Евтимова - пълномощник на ДЗЗЗ „ЯНТРА ВТ 2015" 

Председателят на комисията, инж. Динко Кечев - Директор на дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново, изчете на 
присъстващите Заповед № РД 22 - 1847/08.09.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне 
на офертите стриктно се приложи чл. 68, ал.4 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки. 

I. Оферта с вх. № 5300-5466/07.09.2015 г. от 14:07 часа на ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 2015", гр. 
София 1680, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1, тел: 02/980 22 99, факс: 02/986 22 36, e-mail: 
valentin.milushev@pmg-hoIding.com, съдържа: Плик № 1 „Документи за подбор", Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията установи наличието на изискуемите пликове, след което трима от нейните 
членове подписаха плик № 3. Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха 
всички документи, съдържащи се в него. След това комисията отвори плик № 1, оповести 
документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 
14 от ЗОП. 

Плик № 1 „Документи за подбор" съдържа: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, 1-5 стр.; 
2. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

ДЗЗД „Янтра ВТ 2015", 6-8 стр.; 
3. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

„Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, 9-11 стр.; 
4. Декларация по чл. 23 от Закона за търговския регистър за регистрация „Политрейд 

Кънстръкшън" ЕООД, 12 стр.; 
5. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

„ВОДСТРОЙ 98" АД, 13-15 стр.; 
6. Удостоверение за актуално състояние от 03.09.2015 г. на Агенция по вписванията, 

16-21 стр.; 
7. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

„Бек-1" ЕООД, 22-24 стр.; 
8. Декларация по чл. 23 от Закона за търговския регистър за регистрация „Бек-1" 

ЕООД, 25 стр.; 
9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 

„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - ДЗЗД „Янтра ВТ 2015", 
оригинал, подписан и подпечатан, 26-27 стр.; 

10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Политрейд Кънстръкшън" 
ЕООД, оригинал, подписан и подпечатан, 28-29 стр.; 
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11. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Политрейд Кънстръкшън" 
ЕООД, оригинал, подписан и подпечатан, 30-31 стр.; 

12. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Политрейд Кънстръкшън" 
ЕООД, оригинал, подписан и подпечатан, 32-33 стр.; 

13. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Политрейд Кънстръкшън" 
ЕООД, оригинал, подписан и подпечатан, 34-35 стр.; 

14. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Политрейд Кънстръкшън" 
ЕООД, оригинал, подписан и подпечатан, 36-37 стр.; 

15. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „ВОДСТРОЙ 98" АД, оригинал, 
подписан и подпечатан, 38-39 стр.; 

16. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „ВОДСТРОЙ 98" АД, оригинал, 
подписан и подпечатан, 40-41 стр.; 

17. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „ВОДСТРОЙ 98" АД, оригинал, 
подписан и подпечатан, 42-43 стр.; 

18. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал. 1 ,т. 1 („а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „ВОДСТРОЙ 98" АД, оригинал, 
подписан и подпечатан, 44-45 стр.; 

19. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „ВОДСТРОЙ 98" АД, оригинал, 
подписан и подпечатан, 46-47 стр.; 

20. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Бек-1" ЕООД, оригинал, 
подписан и подпечатан, 48-49 стр.; 

21. Удостоверения за вписване в ЦПРС на „ВОДСТРОЙ 98" АД, заверени копия - 5 
бр., 50-54 стр.; 

22. Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, заверени 
копия - 5 бр., 55-59 стр.; 

23. Договор за обединение - оригинал, 60-66 стр.; 
24. Документ за внесена гаранция под формата на парична сума - заверено копие, 67 

стр.; 
25. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията 

за участие в парична форма - оригинал, 68 стр.; 
26. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал, 
69-70 стр.; 

27. Удостоверение за добро изпълнение - заверено копие, 71-73 стр.; 
28. Списък на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - оригинал, 74-76 

стр.; 
29. Списък на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - оригинал, 77 

стр.; 
30. Декларация за техническо оборудване - оригинал, 78 стр.; 
31. Доказателство за наличното техническо оборудване - заверени копия, 79-99 стр.; 
32. Декларация за техническо оборудване - оригинал, 100 стр.; 
33. Доказателство за наличното техническо оборудване - заверено копие, 101 стр.; 
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34. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 9001:2008, заверено 
копие, 102 стр.; 

35. Сертификат за внедрена система за управление съгласно OHSAS 18001:2007, 
заверено копие, 103 стр.; 

36. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 9001:2008, заверено 
копие, 104 стр.; 

37. Сертификат за внедрена система за управление съгласно OHSAS 18001:2007, 
заверено копие, 105 стр.; 

38. Декларация за липса на свързаност на ДЗЗД „Янтра ВТ 2015", оригинал, 106 стр.; 
39. Декларация за липса на свързаност на „Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, оригинал, 

107 стр.; 
40. Декларация за липса на свързаност на „ВОДСТРОЙ 98" АД, оригинал, 108 стр.; 
41. Декларация за липса на свързаност на „Бек-1" ЕООД, оригинал, 109 стр. 

II. Оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 2015", гр. 
София 1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: bildingcomfort.ltd@gmail.com, 
съдържа: Плик № 1 „Документи за подбор", Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" и Плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията установи наличието на изискуемите пликове, след което трима от нейните 
членове подписаха плик № 3. Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха 
всички документи, съдържащи се в него. След това комисията отвори плик № 1, оповести 
документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 
14 от ЗОП. 

Плик № 1 „Документи за подбор" съдържа: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, 1-2 стр.; 
2. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

ДЗЗД „Ятрус 2015", 3-4 стр.; 
3. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

„Билдинг Комфорт" ЕООД, 5-6 стр.; 
4. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

„Инжстройинженеринг" ЕООД, 7-8 стр.; 
5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 

„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - ДЗЗД „Ятрус 2015", оригинал, 
подписан и подпечатан, 9-10 стр.; 

6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Билдинг Комфорт" ЕООД, 
оригинал, подписан и подпечатан, 11-12 стр.; 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - „Инжстройинженеринг" ЕООД, 
оригинал, подписан и подпечатан, 13-14 стр.; 

8. Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Билдинг Комфорт" ЕООД, заверени копия -
5 бр., 15-19 стр.; 

9. Удостоверения за вписване в ЦПРС на „Инжстройинженеринг" ЕООД, заверени 
копия - 5 бр., 20-24 стр.; 

10. Договор за обединение - заверено копие, 25-31 стр.; 
11. Банкова гаранция за участие - оригинал, 32 стр.; 
12. Преводно нареждане/вносна бележка за платена документация, заверено копие, 34 

стр.; 
13. Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие, 

оригинал, 35 стр.; 
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14. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката 
изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал, 
36-37 стр.; 

15. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката 
изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал, 
38 стр.; 

16. Удостоверение за добро изпълнение/референции - заверени копия, 39-48 стр.; 
17. Списък на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - оригинал, 49 

стр.; 
18. Списък на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - оригинал, 50 

стр.; 
19. Декларация за липса на свързаност на ДЗЗД „Ятрус 2015", оригинал, 51 стр.; 
20. Декларация за липса на свързаност на „Билдинг Комфорт" ЕООД, оригинал, 52 

стр.; 
21. Декларация за липса на свързаност на „Инжстройинженеринг" ЕООД, оригинал, 53 

стр.; 
22. Декларация за техническо оборудване - оригинал, 54 стр.; 
23. Декларация за техническо оборудване - оригинал, 55 стр.; 
24. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 9001:2008, заверено 

копие, 56-60 стр.; 
25. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 14001:2004, заверено 

копие, 61-65 стр.; 
26. Сертификат за внедрена система за управление съгласно OHSAS 18001:2007, 

заверено копие, 66-70 стр. 

III. Оферта с вход. № 5300 - 5478/07.09.2015 г. от 16:05 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -
Надежда Христова", гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско Москов" № 17, тел: 0887 784 
648, e-mail: n_transport@abv.bg, съдържа: Плик № 1 „Документи за подбор", Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията установи наличието на изискуемите пликове, след което трима от нейните 
членове подписаха плик № 3. Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха 
всички документи, съдържащи се в него. След това комисията отвори плик № 1, оповести 
документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 
14 от ЗОП. 

Плик № 1 „Документи за подбор" съдържа: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, 1-11 стр.; 
2. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

оригинал, 12-14 стр.; 
3. Регистрация по ЗДДС, заверено копие, 15 стр.; 
4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 

„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - оригинал, подписан и 
подпечатан, 16-17 стр.; 

5. Удостоверение за вписване в ЦПРС, заверено копие - 1 бр., 18 стр.; 
6. Преводно нареждане/вносна бележка за внесена гаранция за участие, оригинал, 19 

стр.; 
7. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за 

участие в парична форма - оригинал, 20 стр.; 
8. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал, 
21-23 стр.; 

9. Удостоверения за добро изпълнение - заверени копия, 3 бр., 24-26 стр.; 
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10. Списък на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - оригинал, 27-37 
стр.; 

11. Документи, удостоверяващи професионална квалификация и образование, трудови 
договори, удостоверения, дипломи и др. на лицата, които отговарят за извършването на 
поръчката, заверени копия, 38-114 стр.; 

12. Декларация за техническо оборудване - оригинал, 115-116 стр.; 
13. Доказателства за наличното техническо оборудване, регистрационни талони, 

фактури, инвентарна книга, договор - заверени копия, 117- 160 стр.; 
14. Сертификат за внедрена система за управление съгласно OHSAS 18001:2007, 

заверено копие, 161 стр.; 
15. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 14001:2004, заверено 

копие, 162 стр.; 
16. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 9001:2008, заверено 

копие, 163 стр.; 
17. Декларация за липса на свързаност, оригинал, 164 стр.; 
18. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Неприложима, стр. 165-

166 стр.; 
19. Проект на договор - оригинал, 167-176 стр. 

IV. Оферта с вход. № 5300 - 5480/07.09.2015 г. от 16:24 часа на „ВОДСТРОЙ ВТ" АД, гр. 
Велико Търново 5006, бул. „България" № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, е-
mail: vodno-vt@mbox.digsys.bg, съдържа: Плик № 1 „Документи за подбор", Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията установи наличието на изискуемите пликове, след което трима от нейните 
членове подписаха плик № 3. Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха 
всички документи, съдържащи се в него. След това комисията отвори плик № 1, оповести 
документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 
14 от ЗОП. 

Плик № 1 „Документи за подбор" съдържа: 
1. Челен лист, оригинал, 1 стр.; 
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, 2-4 стр.; 
3. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

оригинал, 5-7 стр.; 
4. Удостоверение за актуално състояние от 14.08.2015 г. на Агенция по вписванията, 8-

11 стр.; 
5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1(„а", 

„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - оригинал, подписан и 
подпечатан, 12-13 стр.; 

6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал. 1 ,т. 1 („а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - оригинал, подписан и 
подпечатан, 14-15 стр.; 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47 ал. 1 ,т. 1 („а", 
„б", „в", „г" и „д"), т.2, т.З и т.4; чл.47, ал.5, т.ч и т.2 от ЗОП - оригинал, подписан и 
подпечатан, 16-17 стр.; 

8. Удостоверение за вписване в ЦПРС, заверено копие - 1 бр., 18 стр.; 
9. Преводно нареждане/вносна бележка за внесена гаранция за участие, оригинал, 19 

стр.; 
10. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията 

за участие в парична форма - оригинал, 20 стр.; 
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11. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката 
изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата - оригинал, 
21-22 стр.; 

12. Доказателства за изпълнени обекти - референции, Протокол обр.19, Акт обр. 15 и 
Протокол обр. 16, заверени копия, 23-64 стр.; 

13. Списък на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - оригинал, 65-66 
стр.; 

14. Документи, удостоверяващи професионална квалификация и образование, трудови 
договори, допълнителни споразумения, удостоверения, дипломи и др. на лицата, които 
отговарят за извършването на поръчката, заверени копия, 67-141 стр.; 

15. Декларация за техническо оборудване - оригинал, 142-144 стр.; 
16. Доказателства за наличното техническо оборудване, инвентарна книга, фактури, 

регистрационни талони - заверени копия, 145-170 стр.; 
17. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 9001:2008, заверено 

копие, 171 стр.; 
18. Сертификат за внедрена система за управление съгласно OHSAS 18001:2007, 

заверено копие, 172 стр.; 
19. Сертификат за внедрена система за управление съгласно ISO 14001:2004, заверено 

копие, 173 стр.; 
20. Декларация за липса на свързаност, оригинал, 174 стр.; 
21. Декларация за липса на свързаност, оригинал, 175 стр.; 
22. Декларация за липса на свързаност, оригинал, 176 стр. 

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи в плик № 1 от офертите с критериите за подбор и поставените от 
възложителя изисквания. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа. 
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: — 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: . . ^ . . . . ^ 
/инж. Динко Кечев - Дирщст,ор-нд-«дйрекция//Ьтроителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново/ 

И^ЧЖНОВЕ* 

/Ру^анка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново/ 

/Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново/ 

„ ..S. 

/Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново/ 

/инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново/ 
I ' / 

-j 

/инж. СвндатДимитров от "ИНВЕСТСТРОИ 92" ЕООД Велико Търново/ 

/Мая Тодорова^^^хнине^ки сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново/ 

rusanka
Text Box
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!


