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ПРОТОКОЛ 

Днес 03.01.2020 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 
103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД 22 - 9/03.01.2020г. 
на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с обявената обществена поръчка, с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на 
Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1 .'Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица 
„Магистрална"; 
Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" 
Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище"; 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар". Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 945011 на 
дата 21.11.2019г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0069, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико 

Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Валентина Миткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново; 
2.инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
3. Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; 
4. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията присъстваха представители на следните участници: 
- „Пътни Строежи - Велико Търново", Атанаска Михайлова - упълномощен 

представител; 
- ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", Тодор Хинков - упълномощен представител; 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново , изчете 
Заповед РД 22 - 9/03.01.2020г., представи комисията и оповести нейните задачи: 

„ да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
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допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да оцени и класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. 
Комисията да проведе заседание на 03.01.2020 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като 
резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от 
ЗОП, да ми бъде представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите 
от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, 
заедно с цялата документация по процедура с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение 
на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица 
„Магистрална"; 
Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" 
Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище"; 
Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар". Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 945011 на 
дата 21.11.2019г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0069, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в обявлението до 30.12.2019г. до 17:00ч. В 
посочения в обявлението срок, са постъпили четири оферти с вх.№: 

1. Вх.№ 53-2897-1/30.12.2019г. в 09:24ч. на ДЗЗД „Планекс" 
2. Вх.№ 53-2899-1/30.12.2019г. в 15:23ч. на ДЗЗД „Търново 2019" 
3.Вх.№ 53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч. на ДЗЗД „В.Търново-ПП" 
4. Вх.№ 5300-116-48/30.12.2019г. в 16:33ч. на „Пътни строежи - Велико Търново" АД 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна опаковка и 
с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри", като поканиха и присъстващите представители да подпишат техническите 
предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри" на останалите участници. 

Представителят на „Пътни Строежи - Велико Търново" АД, подписа декларация за 
отказа за подписване на техническите предложения на останалите участници. От 

2 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОПГРЛ1И13НА flPOf РАМА 
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

представителя бяха подписани всички пликове предлагани ценови параметри с изключение на 
участника когото представлява. 

Представителя на ДЗЗД „Търново 2019", подписа всички технически предложения и 
пликове предлагани ценови параметри на останалите участници, с изключение на участника 
когото представлява. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковките, 
както следва: 

1. Оферта от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", партньори в обединението „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД, с вх. №53-2897-
1/30.12.2019г. в 09:24ч., е адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица 
„Магистрална" №3, тел: 0888 166122, email: planexinfrastructure@abv.bg , лице за 
контакт: Кристиян Дешков, за обособена позиция №1 съдържа: 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри" и поканиха присъстващите представители да подпишат 
техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри" на участника. 

I. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Кристиян 
Дешков - 1стр. 

2. Магнитни носител съдържащи ЕЕДОП - Збр. 
3. Заверено копие от Споразумение за създаване на обединение, подписано и 

подпечатано - бстр. 
4. Протокол за извършен оглед, оригинал подписан и подпечатан от представител на 

Възложителя - Динко Кечев и представител на участника - Иван Иванов - 1 стр. 
5. Магнитен носител съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Кристиян Дешков -

1Остр. 
7. Заверени копия от документи относно професионалната компетентност на лицата 

посочени в техническото предложение, подписани и подпечатани - 55стр. 
8. Обяснителна записка - план за организация и реализация на поръчката, оригинал 

подписан и подпечатан от Кристиян Дешков - от стр.1 до стр.318. 
9. Линеен календарен график оригинал подписан и подпечатан - 5стр. 
10. Декларация относно гаранционните срокове, оригинал подписана и подпечатана от 

Кристиян Дешков - 1 стр. 
11. Декларация за конфиденциалност, оригинал подписана и подпечатана - 1 стр. 
12. Цветни визуализации - 5стр. 

II. Оферта от ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", партньори в обединението „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с вх. №53-2899-1/30.12.2019г. в 
15:23ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Николай Коларов" №3, тел: 
052613000, email: office@pmostove.com , лице за контакт: Росен Колелиев за обособена 
позиция №3, съдържа: 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри" и поканиха присъстващите представители да подпишат 
техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри" на участника. 

1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
2. Магнитен носител съдържащ оферта - 1бр. 
3. Договор за учредяване на обединение, оригинал подписан и подпечатан от Росен 

Колелиев и Иван Колелиев - бстр. 
4. Заглавна страница - оферта - 1бр. 
5. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Росен 

Колелиев - 1стр. 
6. Протокол за извършен оглед, оригинал подписан и подпечатан от представител на 

Възложителя - Динко Кечев и представител на участника - Тодор Хинков и Росен Колелиев -
1стр. 

7. Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано от Росен Колелиев -
207стр. 

8. Заверени копия от документи относно професионалната компетентност на лицата 
посочени в техническото предложение, подписани и подпечатани - 96стр. 

9. Линеен календарен график оригинал подписан и подпечатан - 4стр. 
10. Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели, подписани и 

подпечатани - 1Остр. 
11. Декларация относно гаранционния срок на обекта, оригинал подписан и подпечатан 

от Росен Колелиев - 1 стр. 
12. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, оригинал подписана и 

подпечатана от Росен Колелиев - 1стр. 

III. Оферта от ДЗЗД „В.Търново-ПП", партньори в обединението „ПСК 
Пътстрой" ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч., с 
адрес за кореспонденция: град Стара Загора, Зона „Голеш", тел: 0885604305, email: 
psk patstroy@abv.bg , лице за контакт: Донка Иванова, за обособена позиция №3, 
съдържа: 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри" и поканиха присъстващите представители да подпишат 
техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри" на участника. 

1. Опис на представените документи оригинал подписан и подпечатан от Стойчо 
Иванов - 1стр. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3. Заверено копие от Договор за създаване на дружество по ЗЗД, подписан и подпечатан 

- бстр. 
4. Магнитен носител -1бр. 
5. Протокол за извършен оглед, оригинал подписан и подпечатан от представител на 

Възложителя - инж.Цанко Бояджиев и представител на участника Христо Иванов - 1стр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Стойчо Иванов -

8стр. 
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7. Заверени копия от документи относно професионалната компетентност на лицата 
посочени в техническото предложение, подписани и подпечатани - 26стр. 

8. Декларация относно предложените гаранционни срокове, оригинал подписана и 
подпечатана от Стойчо Иванов - 1 стр. 

9. Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели, подписани и 
подпечатани - 2стр. 

10. Обяснителна записка - план за организация и реализация на поръчката, оригинал 
подписана и подпечатана от Стойчо Иванов - 87стр. 

11. Линеен календарен график, оригинал подписан и подпечатан - 8стр. 

IV. Оферта от „Пътни строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-
48/30.12.2019г. в 16:33ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„България" №27, тел: 062616811, email: office@psvt.bg ,за обособена позиция №5 
съдържа: 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри" и поканиха присъстващите представители да подпишат 
техническото предложение и плика „Предлагани ценови параметри" на участника. 

1. Заглавна страница - 1 бр. 
2. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Филип 

Маринов и Румен Игнатов - 2стр. 
3. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1 бр. 
4. Протокол за извършен оглед, оригинал подписан и подпечатан от представител на 

Възложителя - Динко Кечев и представител на участника - Филип Маринов - 1 стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Филип Маринов и 

Румен Игнатов - 8стр. 
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда закрила на заетостта и условията на труд 
когато е приложимо, оригинал подписана и подпечатана от Филип Маринов и Румен Игнатов 
- 1стр. 

7. Заглавна страница - документи доказващи професионалната компетентност на екипа 
за изпълнение - 1стр. 

8. Заверени копия от документи относно професионалната компетентност на лицата 
посочени в техническото предложение, подписани и подпечатани - 46стр. 

9. Обяснителна записка, оригинал подписана и подпечатана от Филип Маринов и 
Румен Игнатов - 76стр. 

10. Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели, подписани и 
подпечатани - Юстр. 

11. Линеен календарен график, оригинал подписан и подпечатан - Зстр. 
12. Декларация за гаранционните срокове за извършените видове СМР, оригинал 

подписан и подпечатан от Филип Маринов и Румен Игнатов - 1стр. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 
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1. Най-късно до 30.01.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 03.02.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 20.02.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 20.03.2019 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
16:30ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията продължи своята работа на дата 27.01.2020г. от 09:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от ДЗЗД „ПЛАНЕКС", партньори в обединението „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД, с вх. №53-2897-
1/30.12.2019г. в 09:24ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица 
„Магистрална" №3, тел: 0888 166122, email: planexinfrastructure@abv.bg , лице за 
контакт: Кристиян Дешков, за обособена позиция №1 съдържа: 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
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Участника е представил заверено копие от споразумение за създаване на обединение, 
като партньори са „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТИРА" ЕООД и „ПЛАНЕКС БУРГАС" 
ООД. В представеното споразумение е посочено процентно разпределение на 
изпълнението на дейностите. Посочено е, че управляващ партньор е „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД, а представител на обединението е Кристиян П. Дешков. 
Разписани са права и задължения на страните. Заложени са клаузи за солидарна 
отговорност до изтичане на всички гаранционни срокове по договора за обществена 
поръчка. Относно разпределението на дейностите, е посочено, че „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД ще изпълнява: 

- строително-монтажни работи 
-осигуряване на инженерния, ръководно-техническия персонал и необходимата за 
строителния процес работна ръка, строително оборудване, техника и съоръжения и др. 

„ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД ще изпълнява: 
- Изпълнение на доставка на материали 
- Осигуряване на организацията по подготовка и представяне на оферта;сключване на 
договор; организационната дейност в работата на обединението; координацията на 
дейностите по изпълнението и комуникация между възложителя и обединението; 
следене за счетоводните записвания във връзка с изпълнението на дейностите; контрол 
относно коректно и правилно водене на счетоводната документация; административно 
контролни функции във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка; 
координация между партньорите и др. 

След анализ на представената информация, в споразумението за обединение, комисията 
установи следното: 
1. На стр. 3, чл.7, ал.З е записано, че представляващ на обединението е Кристиян 
Дешков, като недвусмислено е записано „да подпише и представи офертата от 
името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя за 
изпълнение на обществената поръчка лично или чрез упълномощено от него лице.", 
като същевременно това изрично е вменено в задълженията на партньора 
„ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД. Комисията не може еднозначно да установи на кого е 
вменено това задължение. 

2. Предметът на позицията „инженеринг" включва в себе си изпълнението на три 
компонента - проектиране, строителство и авторски надзор. В представеното 
разпределение на дейностите от участника, комисията не установи кой от 
партньорите ще изпълнява проектиране и авторски надзор. 

Относно е ЕЕДОП на ДЗЗД „ПЛАНЕКС": 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
определения за представляващ ДЗЗД - К р и с т и я н Дешков . Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
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Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 
поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 

3. По отношение на изискванията към личното състояние: Участникът чрез 
попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал 
липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „ Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аналогичен професионален или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, II категория.". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, като е посочил, че 
инфомрацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес 
https://register.ksb.bg/pub view.php?id members^ 14659 . Съответствието с поставения критерий 
за подбор се доказва от партньора в обединението „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД. 
Участника е посочил че партньора е вписан за „ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната 
инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС Удостоверение № II - TV 005780, 
строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС", като е 
посочено че срока на валидност е до 30.09.2020г. Комисията извърши справка в публичния 
регистър на ЦПРС на интернет адрес https://register.ksb.bg/spravki.php и установи че участника 
в действителност е вписан в регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„ 3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособена позиция №1: Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се 
счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/ти 
рехабилитация на обект мост и/или надлез и/или друго прилежащо съоръжение към път. За 
изпълнено строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В отговор на това 
изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката 
строителство - "Изпълнение на част: Конструктивна за обект: Реконструкция на съществуващо 
кръстовище „Трапезица" (пресичане ул. "Струга" - "Тодор Александров" /път 1-9, Е-87/ с ул. 
"Одрин") с подобекти: - Строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 - Свързани пешеходни 
надлези, осигуряващи пресичане на ниво на бул. "Тодор Александров /свързващ ж.к. „Братя 
Миладинови " с Индустриална зона/ и ул. "Струга " /свързващ ж. к. „Братя Миладинови с 
Индустриална зона/; - Строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при 
бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва: Пешеходен надлез 3, осигуряващ 
пресичане на ниво на бул. "Стефан Стамболов" и свързващ ж.к. "Изгрев" с ж.к. "Славейков" и 
Пешеходен надлез 4, осигуряващ, пресичане на ниво на бул. "Никола Петков" и свързващ ж.к. 
"Зорница с ж.к. Изгрев". Посочено е, получател и период на изпълнение 23.09.2015г. -28.12.2015г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качестовото , маркирал е отговор „Да", като е посочен обхват: "Система за 
управление на качеството ISO 9001:2015 „Инвестиционно проектиране. Строителство на 
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сгради и съоръжения. Строително-монтажни работи и ремонти. Строителство на 
пречиствателни съоръжения и депа. Строителство на преносни и разпределителни проводи 
/мрежи/. Строежи от енергийната и пътна инфраструктура. Изграждане, реконструкция и 
модернизация на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и 
системи. Изграждане и укрепване на свлачища, брегоукрепителни съоръжения и системи. 
Събаряне и разчистване на сгради ", издаден на 21.07.2017 г. Валиден до 20.07.2020 г 

Участниците в обединението са представили по отделно еЕЕДОП: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Кристиян Дешков. Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето 
вписано в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че 
еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в анаюгичен професионален или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, II категория.". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, като е посочил, че 
информацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес 
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members= 14659 . Участника е посочил че партньора е 
вписан за „ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 
1, т. 2 от ПРВВЦПРС Удостоверение № II - TV 005780, строежи от първа до четвърта 
категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРСкато е посочено че срока на валидност е до 
30.09.2020г. Комисията извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spravki.php и установи че участника в действителност е вписан в 
регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктури и обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да", като е посочен обхват: "Система за 
управление на качеството ISO 9001:2015 „Инвестиционно проектиране. Строителство на 
сгради и съоръжения. Строително-монтажни работи и ремонти. Строителство на 

Относно еЕЕДОП на „ПЛАНЕКСИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД: 
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пречиствателни съоръжения и депа. Строителство на преносни и разпределителни проводи 
/мрежи/. Строежи от енергийната и пътна инфраструктура. Изграждане, реконструкция и 
модернизация на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и 
системи. Изграждане и укрепване на свлачища, брегоукрепителни съоръжения и системи. 
Събаряне и разчистване на сгради ", издаден на 21.07.2017 г. Валиден до 20.07.2020 г 

Относно еЕЕДОП на „ПЛАНЕКС БУРГАС" ООД: 

1. Участникът е представил е Е Е Д О П , който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Людмил Митов . Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето 
вписани в търговски регистър . Имайки предвид горното комисията приема че 
еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица . 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аначогичен професионален ши 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, II категория.". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, като е посочил, че 
инфомрацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес 
https://register.ksb.bg/pub_view.php7id members=l5757 Участника е посочил че партньора е 
вписан за „ Удостоверение № I - TV 017508, строежи от втора до пета категория съгласно 
чл. 5, ач. 4 от ПРВВЦПРС. Комисията извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на 
интернет адрес https://register.ksb.bg/spravki.php и установи че участника в действителност е 
вписан в регистъра. , като срока на валидност е до 30.09.2020г. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„ 3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособена позиция №1: Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се 
счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/ши модернизация и/или 
рехабилитация на обект мост и/или надлез и/или друго прилежащо съоръжение към път . За 
изпълнено строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В отговор на това 
изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката 
строителство - "Изпълнение на част: Конструктивна за обект: Реконструкция на съществуващо 
кръстовище „Трапезица" (пресичане ул. "Струга" - "Тодор Александров" /път 1-9, Е-87/ с ул. 
"Одрин") с подобекти: - Строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 - Свързани пешеходни 
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надлези, осигуряващи пресичане на ниво на бул. "Тодор Александров /свързващ ж.к. „Братя 
Миладинови " с Индустриална зона/ и ул. "Струга " /свързващ ж. к. „Братя Миладинови с 
Индустриална зона/; - Строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при 
бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва: Пешеходен надлез 3, осигуряващ 
пресичане на ниво на бул. "Стефан Стамболов" и свързващ ж.к. "Изгрев" с ж.к. "Славейков" и 
Пешеходен надлез 4, осигуряващ, пресичане на ниво на бул. "Никола Петков" и свързващ ж.к. 
"Зорница с ж.к. Изгрев". Посочено е, получател и период на изпълнение 23.09.2015г. -28.12.2015г. 

II. Оферта от ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019", партньори в обединението „ПЪТИЩА И 
МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, с вх. №53-2899-1/30.12.2019г. в 
15:23ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Д-р Николай Коларов" №3, тел: 
052613000, email: office@pmostove.com , лице за контакт: Росен Колелиев за обособена 
позиция №3, съдържа: 

Участника е оригинал на договор за създаване на обединение, като партньори са 
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД. В представеното 
споразумение е посочено процентно разпределение на изпълнението на дейностите. 
Посочено е, че управляващ партньор е „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД, а представител 
на обединението е Росен И.Колелиев. Разписани са права и задължения на страните. 

Заложени са клаузи за солидарна отговорност до изтичане на всички гаранционни 
срокове по договора за обществена поръчка. Относно разпределението на дейностите, е 
посочено, че „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД ще изпълнява: 

- строително-монтажни работи 

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД ще изпълнява: 
- изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор 

Относно еЕЕДОП на ДЗЗД „ ТЪРНОВО 2019": 

1. Участникът е представил е Е Е Д О П , който е подписан с валиден ел. подпис от 
о п р е д е л е н и я за представляващ ДЗЗД - Р о с е н Колелиев . Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица . 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: Участникът чрез 

попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал 
липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „Приложимо за обособени 
позиции от №2 до №5 включително : 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, 
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съгласно чл. 3, ач. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице 
- в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на 
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III 
категория. ". В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, 
като е посочил, че инфомрацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес w 
ww.register.ksb.bg . Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва от партньора 
в обединението „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД. Участника е посочил че партньора е 
вписан за „ ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ач. 
1, т. 2 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ач. 4 от 
ПРВВЦПРС; Удостоверение № II - TV 004609 срок на вачидност: до 30.09.2020 г. 

Комисията извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spravki.php и установи че участника в действителност е вписан в 
регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„ 3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично или сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/ши модернизация u/wiu рехабилитация на път, без значение дачи е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по мачка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството." В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката строителство - " Строителни работи: рехабилитация на 
републикански път с площ 35 210,13 м2; Обект: „Рехабилитация на път 111-7301 „Арковна -
Партизани" от км 27+700 до км 32+290"; Изпълнение на: общ обикновен изкоп, съгласно 
изискванията на ТС -1 975,81 мЗ; изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС- 1 492,50 
мЗ; престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка - 5 898,73 м2; 
студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка - 576,34 мЗ; 
асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 биндер 50/50 - 7 423,53 т; асфалтова смес за 
кръпки АС 16 биндер 50/70 -1 323,93 т; асфалтова смес за износващи пластове тип А, с дебелина в 
уплътнено състояние 4 см - 35 210,13 м2; асфалтова смес за изравнителни пластове с различна 
дебелина и ширина - 326,81 т; доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с 
различна широчина и дебелина на пласта - 2 199,38 мЗ; доставка и полагане на материал за основа 

на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта -1 727,46 мЗ; доставка и полагане 
на бетонови бордюри с размер 18/36/100 - 4 137,00 м; направа на тротоар с циментови плочи - 4 
805,55 м2; доставка и полагане на единична еластична ограда N2W4 - 557,00 м; доставка и 
полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - 984,82 м2; доставка и полагане на 
стандартни пътни знаци - 43,73 м2; доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на 
отводнителни окопи- 1 769,50 м; излят на място бетон В 15, БДС 7268-83 за подпорните стени, 
фундаменти и устои - 190,26 мЗ; излят на място бетон В 35, БДС 7268-83 (със сулфатоустойчив 
цимент, БДС 7267-77) мразо и водоустойчив за тротоарни блокове - 24,28 мЗ; хидроизолация върху 
пътната плоча - 49,20 м2; стоманен парапет h = 1,10 м - 48,00 м; доставка и монтаж на единична 

предпазна ограда тип HI W4 - 33,00 м; доставка и монтаж стомканобетонови сглобяеми 
елементи с дължина L = 4,6 м - 6,00 бр. и др. Констативен акт обр.15 от 09.12.2016 г.;". Посочен 
е , получател и период на изпълнение 23.04.2014г. -09.12.2016г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктури и обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
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участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да", като е посочен обхват: 

За "Пътища и мостове" ЕООД Сертификат BG.121277Q/U от 09.12.2019 год. за 
внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015. Срок на валидност до 
22.01.2021 год." „Строителство, реконструкция, ремонт, поддържане и проектиране на: 
пътища и пътни съоръжения; улици и инфраструктура около тях; вътрешни и външни ВиК 
проводи (мрежи) и хидротехнически съоръжения, сгради, спортни съоръжения. 
Ландшафтно оформяне и озеленяване. Управление на дейностите по изпълнение на 
принадлежности на пътя: вертикачна сигначизация, предпазни системи (еластична ограда и 
бетонови елементи), полагане на хоризонтачна пътна маркировка. 

За "Инжконсултпроект" ООД: Сертификат № 10052942 за внедрена интегрирана 
система за управление, сертифицирана в съответствие със стандарт ISO 9001:2015, валиден до 
12.02.2022 г. с Обхват: Проектиране на пътни обекти и инженерни съоръжения. 
Извършване на обследване на пътни настилки. Консултантски услуги - оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и Извършване на геодезически измервания. 
Провеждане на одити по пътна безопасност. " 

Участниците в обединението са представили по отделно еЕЕДОП: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Росен Колелиев и от лицата посочени като действителни 
собственици да дружеството - Драгомир Драганов и Борислав Нейков. Комисията 
извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицата подписали 
еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията 
приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „Приложимо за обособени 
позиции от N°2 до №5 включително : 

Участникът трябва да притежава регистрация в Центрачния професионачен 
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, 
съгласно чл. 3, ач. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице 
- в аналогичен професионачен ичи търговски регистър, съгласно законодателството на 
държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III 
категория. ". В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, 
като е посочил, че информацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес 
www.register.ksb.bg. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва от партньора 
в обединението „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД. Участника е посочил че партньора е 
вписан за „ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 
1, т. 2 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ач. 4 от 
ПРВВЦПРС; Удостоверение № II - TV 004609 срок на валидност: до 30.09.2020 г. 

Относно еЕЕДОП на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ1' ЕООД: 
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Комисията извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spra vki.php и установи че участника в действителност е вписан в 
регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„ 3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично или сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или модернизация и/или рехабилитация на път, без значение дачи е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по мачка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството." В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката строителство - " Строителни работи: рехабилитация на 
републикански път с площ 35 210,13 м2; Обект: „Рехабилитация на път 111-7301 „Арковна -
Партизани" от км 27+700 до км 32+290"; Изпълнение на: общ обикновен изкоп, съгласно 
изискванията на ТС -1 975,81 мЗ; изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС-1 492,50 
мЗ; престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка - 5 898,73 м2; 
студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка - 576,34 мЗ; 
асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 биндер 50/50 - 7 423,53 т; асфалтова смес за 
кръпки АС 16 биндер 50/70 - 1 323,93 т; асфалтова смес за износващи пластове тип А, с дебелина в 
уплътнено състояние 4 см - 35 210,13 м2; асфалтова смес за изравнителни пластове с различна 
дебелина и ширина - 326,81 т; доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с 
различна широчина и дебелина на пласта - 2 199,38 мЗ; доставка и полагане на материал за основа 

на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта -1 727,46 мЗ; доставка и полагане 
на бетонови бордюри с размер 18/36/100 - 4 137,00 м; направа на тротоар с циментови плочи - 4 
805,55 м2; доставка и полагане на единична еластична ограда N2W4 - 557,00 м; доставка и 
полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - 984,82 м2; доставка и полагане на 
стандартни пътни знаци - 43,73 м2; доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на 
отводнителни окопи- 1 769,50 м; излят на място бетон В 15, БДС 7268-83 за подпорните стени, 
фундаменти и устои - 190,26 мЗ; излят на място бетон В 35, БДС 7268-83 (със сулфатоустойчив 
цимент, БДС 7267-77) мразо и водоустойчив за тротоарни блокове - 24,28 мЗ; хидроизолация върху 
пътната плоча - 49,20 м2; стоманен парапет h = 1,10 м - 48,00 м; доставка и монтаж на единична 

предпазна ограда тип HI W4 - 33,00 м; доставка и монтаж стомканобетонови сглобяеми 
елементи с дължина L = 4,6 м - 6,00 бр. и др. Констативен акт обр.15 от 09.12.2016 г.;". Посочен 
е , получател и период на изпълнение 23.04.2014г. -09.12.2016г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти или еквивачентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да", като е посочен обхват: 

Сертификат BG.121277Q/U от 09.12.2019 год. за внедрена система за управление на 
качеството по ISO 9001:2015. Срок на валидност до 22.01.2021 год." „Строителство, 
реконструкция, ремонт, поддържане и проектиране на: пътища и пътни съоръжения; улици 
и инфраструктура около тях; вътрешни и външни ВиК проводи (мрежи) и хидротехнически 
съоръжения, сгради, спортни съоръжения. Ландшафтно оформяне и озеленяване. Управление 
на дейностите по изпълнение на принадлежности на пътя: вертикачна сигнализация, 
предпазни системи (еластична ограда и бетонови елементи), полагане на хоризонтачна 
пътна маркировка. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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Г>П£РАТИ1»ИЛ ПРОГРАМА 

Относно еЕЕДОП на „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителите на дружеството Ганка Колелиева и Иван Колелиев, както и от 
прокуриста на дружеството Кольо Червенков. Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицата 
вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че 
еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: Критериите за подбор се покриват от другият участник в 
обединението. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника и 
партньорите в обединението, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

III. Оферта от ДЗЗД „В.Търново-ПП", партньори в обединението „ПСК 
Пътстрой" ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД с вх. №53-2900-1/30.12.2019г. в 16:12ч., с 
адрес за кореспонденция: град Стара Загора, Зона „Голеш", тел: 0885604305, email: 
psk patstroy@abv.bg, лице за контакт: Донка Иванова, за обособена позиция №3, 
съдържа: 

Участника е представил заверено копие от договор за създаване на обединение, като 
партньори са „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД. В представения 
договор е посочено процентно разпределение на изпълнението на дейностите. Посочено 
е че управляващ партньор е „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД, а представител на обединението 
е Стойчо И. Иванов. Разписани са права и задължения на страните. Заложени са 
клаузи за солидарна отговорност до изтичане на всички гаранционни срокове по 
договора за обществена поръчка. Относно разпределението на дейностите, е посочено, 
че „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД ще изпълнява: 
- дейности по строително - монтажни работи, описани в документацията и техническата 
спецификация за обществената поръчка, че ще осигури необходимите сертификати и 
документи, че ще осигури гаранция за обекта и финансиране, осигуряване на инженерно 
технически състав за изпълнение на поръчката и др. 

„ПСК Виастрой" ООД ще изпълнява: 
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- Ще осигури необходимите документи доказващи изискванията относно технически 
способности за изпълнение на обществената поръчка, сертификати и документи 
доказващи опита изискуем по процедурата. Ще осигурява логистични, спедиторски и 
счетоводни услуги от етап подаване на оферта до окончателното изпълнение на договора 
за обществената поръчка. 

След анализ на представената информация, относно представеното споразумение за 
обединение комисията установи следното: 
1. Предметът на позицията „инженеринг" който включва в себе си изпълнението на три 
компонента - проектиране, строителство и авторски надзор. В представеното 
разпределение на дейностите от участника, комисията не установи кой от 
партньорите ще изпълнява проектиране и авторски надзор. 

Относно еЕЕДОП на ДЗЗД „В.Търново-ПП": 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
определения за представляващ ДЗЗД - С т о й ч о Иванов . Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: Участникът чрез 

попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал 
липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ач. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аналогичен професионачен или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III категория.". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, като е посочил, че 
информацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес www.ksb.bg . 
Участника е посочил че притежава удостоверение ,,№ II-TV005933, срок на валидност 
30.09.2020г. За изпълнение на Втора група строежи,3-та и 4-та категория". Комисията 
извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spravki.php и установи съобразно посочения номер на удостоверението, 
че Удостоверението е на партньора в обединението „ПСК" ПЪТСТРОЙ" ЕООД, както и че в 
действителност е вписан в регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

16 

http://www.ksb.bg
https://register.ksb.bg/spravki.php


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

О П С Р А Т И 1 Н А П Р О Г Р А М А 

РЕГИОНИ В Р А С Т Е Ж 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично или сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или модернизация и/или рехабилитация на път, без значение дали е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по малка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.". В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката строителство - "Рехабилитация на уличното платно за 
движение на ул/Тео Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж"Акт обр.15 от 12.07.2019г.Обща 
дължина на изпълнения участък 439 м ,Обща площ 3448 м2 Посочен е, получател и период на 
изпълнение 03.05.2019г. -12.07.2019г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурии обекти ши еквивачентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качестовото , маркирал е отговор „Да", : „ Сертификат на система за 
управление съгласно БДС EN IS09001-2015, сертификат N32100190084, Доклад одит 
N32190457 - издаден на 23.05.19 г., вачиден до 22.05.2022 г.. с обхват: „Строителство, 
ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна 
инфраструктура, водоснабдяване и каначизация, хидротехнически съоръжения, изграждане, 
рехабилитация, реконструкция и поддържане на зони за обществен отдих, зелени площи, 
паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландишфтната 
архитектура." 

У ч а с т н и ц и т е в о б е д и н е н и е т о са представили по отделно е Е Е Д О П : 

1. Участникът е представил е Е Е Д О П , който е подписан с валиден ел. подпис от 
у п р а в и т е л я на д р у ж е с т в о т о Стойчо Иванов , както и от Стойно Балтов - п р е д с т а в и т е л 
на едноличния собственик на капитала . Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър . Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е 
подписан от всички задължени лица . 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „ Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионачен регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ач. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аначогичен професионачен или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III категория. ". В отговор на 
това изискване, участника в обединението е представил информация в еЕЕДОП, като е 

Относно еЕЕДОП на „ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД": 
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" А 
посочил, че информацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес 
www.ksb.bg. Участника е посочил че притежава удостоверение „№ II-TV005933, срок иа 
валидност 30.09.2020г. За изпълнение на Втора група строежи,3-та и 4-та категория". 
Комисията извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spravki.php и установи, че в действителност е вписан в регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти ши еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да", : „Сертификат на система за 
управление съгласно БДС EN IS09001-2015, сертификат N32100190084, Доклад одит 
N32190457 - издаден на 23.05.19 г., валиден до 22.05.2022 г.. с обхват: „Строителство, 
ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, пътна 
инфраструктура, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, изграждане, 
рехабшитация, реконструкция и поддържане на зони за обществен отдих, зелени площи, 
паркове, градини, детски площадки, площадни пространства и елементи на ландшафтната 
архитектура." 

Относно еЕЕДОП на „ПСК ВИАСТРОЙ" ЕООД: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Стойно Балтов, както и от Сашо Желязков-представител 
на едноличния собственик на капитала. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е 
подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: 
Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„ 3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично или сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или модернизация и/или рехабилитация на път, без значение дачи е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по мачка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.". В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
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еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката строителство - "Рехабилитация на уличното платно за 
движение на ул/Тео Милев" от о.т.1115 до о.т.358 в гр.Мъглиж"Акт обр.15 от 12.07.2019г.Обща 
дължина на изпълнения участък 439 м ,Обща площ 3448 м2 Посочен е, получател и период на 
изпълнение 03.05.2019г. -12.07.2019г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството, маркирал е отговор „Да", : „Сертификат на система за 
управление съгласно БДС EN IS09001-2015, сертификат N32 1001180129, издаден на 
25.07.18 валиден до 24.07.2021г. Строителство, ремонт, реконструкция и поддръжка на 
пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, 
хидротехнически съоръжения, изграждане, рехабилитация, реконструкция и поддържане на 
зони за обществен отдих, зелени площи, паркове, градини, детски площадки, площадки 
пространства и елементи на ландшафтната архитектура." 

IV. Оферта от „Пътни строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-
48/30.12.2019г. в 16:33ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„България" №27, тел: 062616811, email: office@psvt.bg, за обособена позиция №5 
съдържа: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подписи от 
представителите на участника и членове на съвета на директорите- Румен Игнатов и Филип 
Маринов, както и от останалите от съвета на директорите - Григор Иванов, Румен Михайлов и 
Велико Желев. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема, че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионачен регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ач. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аначогичен професионален или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III категория.". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, като е посочил, че 
информацията е публична и безплатна, като е предоставена на уеб адрес www.ksb.bg. 
Участника е посочил че притежава удостоверение „Удостоверение № II - TV 005463 -
Строежи от I до IV категория ] Валиден контролен талон до 30.09.2020г.". Комисията 
извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spravki.php и установи, че в действителност е вписан в регистъра. 
Участника е вписан съобразно посочения номер на удостоверение за II категория Строежи 
от 1 до IV категория. 
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Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично ши сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или модернизация и/или рехабилитация на път, без значение дали е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по мачка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.". В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката строителство - " 1.,,Избор на изпълнител на 
предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект 
„Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица", Акт обр.15 
/19.07.2019г. - Положен плътен асфалтобетон -22393 м2.. Посочен е, получател и период на 
изпълнение 02.08.2018г. -19.07.2019г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да",: „Сертификат на система за 
управление съгласно , ISO 9001:2015, №10156445 ,вачиден до 13.12.2021г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол. 
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Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока 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 
отговора. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България'" № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

- х 
ПГРА1ИВМА ПРОГРАМА 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

О Т Г О В О Р 

На протокол от дата 27.01.2020г. от 09:00ч. 
До инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново, Председател на 
комисията, определена със Заповед № РД 22 - 9/03.01.2020г. на Кмета на Община Велико 
Търново по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг 
- проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на 
град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1 :Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица 
„Магистрална"; 
Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици 
„Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" 
Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици 
„Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище"; 
Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар". 
Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 945011 на дата 21.11.2019г., 
с уникален номер в РОП: 00073-2019-0069, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица вх. . . .№.. . , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: Избор на 
изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1 :Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица 
„Магистрална"; 
Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици 
„Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" 
Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици 
„Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" 
Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище"; 
Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар". 
Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 945011 на дата 21.11.2019г., 
с уникален номер в РОП: 00073-2019-0069, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 
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Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на 
протокол от дата 27.01.2020г.". 

Комисията приключи работа в 14:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: "Г 
/ инж.Динко Кечев - ДиректорТ^Й^кция „ СУЛ " в Община Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 У 
/ инж.Валентина ^иткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново; / 

/ инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново;/ 

3 fr^r} .. < 
/Хна Топооова - Главен eKcneiyf в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; / 

/ Александър Колев -'Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново;/ 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


