
ПРОТОКОЛ 

1/23.08.2016 г. 

Днес, 23.08.2016 г. в 14:00 часа започна първо по ред, открито заседание на комисията 

за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Тервел за 

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Тервел” и последващо 

осъществяване на авторски надзор.”Комисията е назначена със заповед номер 522 от 

23.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел и се състои от пет редовни члена.Със заповедта на 

кмета за назначаване на комисията са определени и двама редовни членове.Комисията 

заседава в редовния си състав от пет члена, а именно:Дияна Илиева –председател на 

комисията, Калоян Енчев-юрист при Община Тервел,инж.Валерина Чомакова – директор на 

дирекция „ОС и ТСУ“ в Община Тервел, Гинка Колева – строителен техник и спец.‘Общинска 

собственост“  и Петя Христова – счетоводител „Обществени поръчки“ в Община Тервел. 

Преди комисията да започне работата си, председателят й получи от техническия 

сътрудник на Община Тервел единствената подадена за участие в процедурата оферта – от 

участник „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен.Предаването на офертата бе 

удостоверено посредством приемо-предавателен протокол.Офертата е подадена в обявения 

от възложителя срок.След като се запознаха с наименованието на участника, членовете на 

комисията попълниха декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП.На публичното заседание не 

присъстваха представители на участника или на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отвори получената и обозначена с входящ номер в деловодството на 

Община Тервел оферта.Установено бе, че тя съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Ценови параметри“.Трима от членовете на комисията подписаха плика. 

Офертата съдържа опис на документите, ЕЕДОП и техническо приложение.Трима от 

членовете на комисията подписаха всяка от страниците на техническото предложение на 

участника. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП с цел установяване на съответствието 

на участника с обявените от възложителя критерии за подбор.При съпоставяне със 

закрепените от възложителя критерии за подбор с посочените от участника данни в 

попълнения от него ЕЕДОП се намира следното: 

Критерий за подбор 1:.Участникът следва да е изпълнил поне 2 дейности с 

предмет,идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3г.,считано от датата на 

подаване на офертата.*Под сход.предм.следва да се разбира:предоставяне на проектански 

услуги за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на 

водоснабдителната системи. 

Установено съответствие:участникът посочва в съответния раздел на ЕЕДОП, че е 

изпълнил услугата „подготовка на инвестиционен проект“ за рехабилитация на 

водопроводната мрежа на гр.Лозница,на гр.Нови Пазар, на кв.Сарафово на гр.Бургас, на 

няколко села в община Лозница.Комисията установява изпълнения на  повече от два обекта, 

идентични или сходни с предмета на поръчката. 



Критерий за подбор 2:Всеки участник следва да разполага с инж.-техн.състав от 

правоспособни лица,включващ мин.следните експерти: 

2.1.Проектант по част „Водоснабдяване“–1бр.:Висше образ.с мин.образ.ст. 

„магистър“,спец. „ВиК“ или екв.;Да притеж. мин. 3 г.проф.опит,от които мин.2 г.като 

проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на чл.230 от ЗУТи 

ЗКАИИП,респ.призната проф.квал.по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.2.Проектант по част „Геодезия“ – 1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.ст.„магистър“,спец.„Геодезия“ или еквив.;Да притеж.мин.3 г. проф.опит,от които 

мин.2 г.като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв. на 

чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на ЗППКЧЛ,или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.3.Проектант по част „План за безопасност и здраве“–1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.степен„магистър“,квалиф.„стр. инж.“или еквивалентна;Да прит.мин.3г.проф.опит,от 

които мин.2 г.като проектант;Да прит.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на 

чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент.Да 

притеж.валидно удост.,изд.от Кам.на инж.в инвест.проект.или друга акредитирана орг-я за 

завършен курс за квал. на тема „План по безопасност и здраве – Наредба №2 за мин.изискв.за 

здр.и безоп.усл.на труд при извършв.на строит.и монтажни работи” или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на дата на завършване и 

наименование на курс и обучителна организация правоспособност за съставяне на съответната 

част. 

2.4.Проектант по част„План за управление на строителните отпадъци“–1бр.:Висше 

образ.с мин.образ.степен„магистър“, квал.„строит.инж.“ или екв.;Да притежава 

мин.3г.проф.опит,от които мин.2г. като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна 

проект.правосп.съгл. изискв.на чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на 

ЗППКЧЛ или еквивалент.Да притеж.валиден серт.,изд.от Кам.на инж.в инвест.проект.или 

др.акред.орг-я за завършен курс по прил.на Наредб.за управл.на строит.отпадъци и за влаг.на 

рецикл.строит.мат., или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на номер на сертификат за 



преминат курс за управление на строителни отпадъци наличие на  правоспособност по 

съответната част. 

2.5.Проектант по част „Пожарна безопасност“–1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.ст.„магистър“, квалиф.„строит.инж.“или еквив.;Да притеж.мин.3г.проф.опит,от 

които мин.2г.като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на 

чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал.по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.6.Проектант по част „Временна организация на движението“–1бр.:Висше образ.с 

мин.образ.степен„магистър“,спец.„Пътно строит."или екв.;Да притеж.мин.3г.проф.опит,от 

които мин.2г. като проектант;Да притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на 

чл.230 от ЗУТ и ЗКАИИП,респ.призната проф.квал.по реда на ЗППКЧЛ или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

2.7.Проектант по част „Пътна“–1бр.:Висше образ.с мин.образ.ст.„магистър“,спец.„Пътно 

строит.“или екв.;Да притеж.мин.3 г.проф.опит,от които мин.2г. като проектант;Да 

притеж.валидно удост.за пълна проект.правосп.съгл.изискв.на чл.230 от ЗУТи 

ЗКАИИП,респ.призната проф.квал. по реда на Закона за признаване на професионални 

квалификации за чуждестранни лица, или еквивалент. 

Установено съответствие:Комисията установява разполагаемост с експерт, който 

надвишава минималните изисквания на възложителя по отношение на опита като проектант и 

професионалния опит.За лицето е посочена посредством посочване на регистрационен номер 

пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

Критерий за подбор 3.Участникът трябва да има внедрена с-ма за управление на 

качеството EN ISO9001:2008 или еквив., с обхват,включващ предмета на поръчката или еквив. 

Установено съответствие:Участникът посочва наличие на сертификат ISO9001:2008 за 

дейности за проектиране и геодезия, което включва предмета на поръчката.Посочен е 

ел.адрес за достъп до сертификата.В допълнение, сочи се и наличие на сертификат за 

въведени системи за управление на околната среда. 

Критерий за подбор 4: Участниците трябва да притежават валидна застраховка 

"Професионална отговорност" за проектант, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. 

Установено съответствие:Участникът е вписал в съответния раздел наличие на 

застрахователна полица ( посочен номер и дата на издаване от м.февруари 2016 г., както и име 



на застрахователната компания) за професионална отговорност в проектирането и 

строителството.Посочен е лимит на отговорност за едно събитие и общ лимит на 

отговорност.Последните съответстват на минимлните лимити за отговорност, посочени в 

специалната наредба. 

Критерий за подбор 5: Членовете на предложения от участника екип от проектанти 

следва да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ. В случай 

че проектантите са чуждестранни лица, то същите следва да притежават пълна проектантска 

правоспособност съгласно националното им законодателство. 

Установено съответствие:За всеки от предложените експерти е посочен 

регистрационен номер в регистър на КИИП за притежаваната от него пълна проектантска 

правоспособност.Следва да се отбележи, че са предложени експерти, които имат пълна 

проектантска правоспособност или квалификация за разписване на повече от една проектни 

части – последното е изрично разписана от възложителя в документацията за участие опция. 

По отношение на основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на 

участника:Сочи се актуално съгласно датата на издаване удостоверение от НАП за липса на 

задължения, не отбелязва наличие на осъдителни присъди за нито едно от 

основанията,посочени в ЕЕДОП(респ. разписани в съответния раздел на ЗОП), посочва , че е 

платил всички задължения за данъци и осигурителни вноски на дружеството, посочва не е в 

условия на конфликт на интереси, не е участвал в пазарни консултации или в подготовката на 

процедурата, не е участвал в изпълнение на договор за обществена поръчка, който да е бил 

предсрочно прекратен.В заключение – участникът декларира, че за него не са валидни никакви 

основания за изключване, вкл. и национални такива.Комисията приема информацията за 

достоверна при презумпцията, че участникът следва да я докаже преди сключването на 

договор за изпълнение посредством представяне на съответните документи. 

Крайното заключение на комисията е, че за участника е налице съответствие с  

обявените от възложителя критерии за подбор. 

Комисията продължава своята работа с разглеждане на техническото предложение на 

участника. 

Членове на комисията, подписали настоящия протокол: 

 

1.Дияна Илиева……………………ЗЗЛД……………………….. 

2.Калоян Енчев………………………ЗЗЛД……………………… 

3.Валерина Чомакова…………………ЗЗЛД………………… 

4.Гинка Николова………………………ЗЗЛД…………………. 

5.Петя Христова…………………………ЗЗЛД…………………. 

 



ПРОТОКОЛ 

2/08.09.2016 г. 

Днес, 08.09.2016 г. в 08:00 часа започна второ по ред, закрито заседание на комисията 

за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Тервел за 

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Тервел” и последващо 

осъществяване на авторски надзор.”Комисията е назначена със заповед номер 522 от 

23.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел и се състои от пет редовни члена.Със заповедта на 

кмета за назначаване на комисията са определени и двама редовни членове.Комисията 

заседава в редовния си състав от пет члена, а именно:Дияна Илиева –председател на 

комисията, Калоян Енчев-юрист при Община Тервел,инж.Валерина Чомакова – директор на 

дирекция „ОС и ТСУ“ в Община Тервел, Гинка Колева – строителен техник и спец.‘Общинска 

собственост“  и Петя Христова – счетоводител „Обществени поръчки“ в Община Тервел. 

Предмет на заседанието на комисията е  разглеждане на техническото предложение на 

участника.За последния вече е установено съответствие с критериите за подбор.Възложителят 

е разписал методика за оценка, която налага техническото предложение да бъде оценено по 

показател „Организация на работа на персонала”.Утвърдени са дефиниции за степента на 

установеното съответствие, както и броя точки за установеното в обхвата на дефинициите 

съответствие. 

„Организация на работата на персонала“  

 

100 точки 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания 

на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

 

 

- участникът е предложил организация на 

работата на проектантския екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Участникът е предложил организация на 

работа на проектантския екип като в 

рамките на две идентифицирани от него 

основни дейности (Проектиране и авторски 

надзор) е групирал отделните задачи на 

всеки експерт от екипа,както и в кой период 

от изпълнението на поръчката се 

изпълняват съответните задачи.В рамките 

на всяка от задачите е направено описание 

на обхвата й.Задачите са:“Изработване на 

част“Геодезия“,Част 

„Водоснабдяване“,част“Пътна“,част 

„ВОД“,част „ПБЗ“,част 

„ПБ“,част“ПУСО“част „ПСД“ –към 

задачата за изготвяне на технически проект 

и е описал обхвата на ангажиментите си за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участникът е представил описание на 

дейностите и е посочил срокове за действие 

при възлагане на конкретни заявки от страна 

на Възложителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при 

условие, че са налични и четирите 

обстоятелства:  

1.За всяка от дейностите е показано 

разпределението по проектанти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за 

целите на настоящия показател под „задача“ 

се разбира обособена част от проектирането, 

която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен проектант и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има 

авторски надзор.Разписана е и дейност по 

отстраняване на забележки след предаване 

на проектите на възложителя.Проследимо е 

разпределението на отговорностите в екипа. 

За всеки експерт, който е предложен за 

съответната позиция са изброени 

изпълняваните от него задачи. Разгледана е 

темата за комуникацията с 

възложителя.Описана е достоверна,проста и 

изпълнима схема на комуникация, при 

която представител на възложителя 

контактува с ръководителя на екипа, а той 

от своя страна – с проектантския екип.За 

всяка задача са описани дейностите, които 

ще бъдат извършени в обхвата й,както и 

връзката им с предшестващите и 

следващите задачи. 

 

- Участникът е описал всяка от двете 

основни дейности-проектиране и авторски 

надзор, както и допълнителната дейност за 

отстраняване на забележки от страна на 

възложителя.Във всяка дейност са 

дефинирани и описани задачи.За всяка 

задача е определено време за извършването 

й.За всяка задача е обоснована 

необходимостта от извършването 

й,нормативното основание,описани са 

действията, които ще се извършат в тяхната 

последователност, както и при 

взаимовръзката им със следващите по 

хронология задачи и дейност 

 

 

 

-за всяка от дейностите, а именно 

проектиране по части и авторски надзор по 

части се сочи поименно името на проектант, 

който е отговорен за съответната 

задача.Имената на проектантите за 

съответните проектни части отговарят на 



ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати);  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи 

с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й 

проектанти;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посочените в ЕЕДОП.(Участникът е преценил 

да посочи имената на предложените от него 

експерти за изпълнение на поръчката, без да 

е поставяно такова изискване от 

възложителя).Участникът е описал какво ще 

включи във всяка задача, по какъв начин ще 

бъде изпълнено и кой ще го изпълни,както и 

как задачата е обвързана с предходна и 

следваща такава.Посочват се и продуктите, 

които се изработват в рамките на всяка 

задача – описват се видовете графични 

материали, текстовите обосновки, 

комплектоването им,обхвата на 

информацията в тях – изходна и такава, която 

представлява готов продукт – резултат. 

-участникът е дефинирал три вида 

ресурси:човешки, технически и 

материални.Човешките ресурси са членовете 

на проектантския екип.За тях ( за всяка от 

позициите) са разписани конкретни 

ангажименти  и отговорности.Техническите 

ресурси са изброени достоверно и 

изчерпателно.Обхванати са няколко вида 

техника, оборудване и софтуеър.Като 

материални ресурси са класифицирани 

автомобили, които са на разположение на 

проектантите и геодезически инструменти.За 

всяка от дейностите и задачите в нея са 

описани ресурсите, които ще бъдат 

ангажирани при 

изпълнението.Конкретизирани са експертите 

за всяка задача, описани са документите, 

които ще се ползват при изпълнението – 

както като изходна информация, така и като 

резултат от изпълнението на 

задачата.Изброени и описани са действията 

на експертите в хода на изпълнение на всяка 

задача, вкл.срещи с възложителя и 

др.организации.Описанието съответства на 

практиката на възложителя за изпълнение на 

предходни задачи със сходен на поръчката 

предмет. 

-участникът е разписал мерки за вътрешен 



3. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на екипа 

от проектанти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Посочени са и други дейности, извън 

посочените в изискванията на Възложителя, 

които са детайлно описани като съдържание 

и се обосновава, че тяхното включване ще 

доведе до повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката.  

контрол-диференциация и децентрализация 

на отговорностите,прилагане на принципа на 

екипна работа и унифицирани проектантски 

стандарти,ориентация към резултатите и 

развитието на персонала,мотивация на 

членовете на екипа,непрекъснат процес на 

планиране,обезпечаване с технически 

ресурси, разбиране на техническите 

въпроси,комуникация.Участникът е описал 

всяка от дефинираните мерки за вътрешен 

контрол. 

-участникът е посочил допълнителна 

дейност(извън посочените в изискванията на 

възложителя), а именно дейността 

„Отстраняване на забележки, 

нередности“.Описано е какво ще 

представлява дейността-участникът очаква да 

получи от възложителя забележки, които са 

направени от органите, съгласуващи проекта 

и да ги отстрани за един календарен ден, 

след което да предаде преработените 

материали на възложителя, за да продължи 

процеса на съгласуване на техническите 

проекти.Обосновава се,че изпълнението на 

дейността ще доведе до крайния резултат – 

съгласуван технически проект, отговарящ на 

всички изисквания и добри практики на 

контролните органи. 

След като разгледа техническото предложение на участника и премина през 

дефинициите на степените на оценка, комисията се обединява още веднъж около 

становището, че техническото предложение на участника се оценява с максималните 100 

точки, които претеглени с коефициента, разписан в методиката за оценка съставляват 60 точки 

в общия обем на комплексната оценка.Комисията продължава работата си с изготвяне на 

съобщение за отваряне на ценовото предложение на участника. 

Членове на комисията, подписали настоящия протокол: 

1.Дияна Илиева……………………ЗЗЛД……………………….. 

2.Калоян Енчев………………………ЗЗЛД……………………… 

3.Валерина Чомакова………………ЗЗЛД…………………… 

4.Гинка Николова………………………ЗЗЛД…………………. 

5.Петя Христова…………………………ЗЗЛД…………………. 



ПРОТОКОЛ 

3/12.09.2016 г. 

Днес, 12.09.2016 г. в 10:00 часа започна трето по ред, открито заседание на комисията 

за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Тервел за 

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Тервел” и последващо 

осъществяване на авторски надзор.”Комисията е назначена със заповед номер 522 от 

23.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел и се състои от пет редовни члена.Със заповедта на 

кмета за назначаване на комисията са определени и двама редовни членове.Комисията 

заседава в редовния си състав от пет члена, а именно:Дияна Илиева –председател на 

комисията, Калоян Енчев-юрист при Община Тервел,инж.Валерина Чомакова – директор на 

дирекция „ОС и ТСУ“ в Община Тервел, Гинка Колева – строителен техник и спец.‘Общинска 

собственост“  и Петя Христова – счетоводител „Обществени поръчки“ в Община Тервел. 

Предмет на заседанието на комисията е  публичното отваряне и оповестяване на 

ценовото предложение на участника, последвано от неговото оценяване. На заседанието не 

присъстват представители на участника и на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията напомни на членовете й, че за участника, подал оферта за 

процедурата е приключена оценката на техническото предложение , както и, че съобщението 

за отварянето на ценовото предложение е оповестено по надлежния ред.Няма пречка за 

отваряне на ценовото предложение. Пликът бе отворен.Установено бе, че съдържа ценово 

предложение по образеца, обявен от възложителя. Председателят съобщи стойността на 

ценовата оферта – 48 500 лв. без ДДС, респ.58 200 лв. с ДДС. Посочени са отделни стойности за 

двата подобекта, както и за всяка от двете дейности :за изготвяне на техн.проект за 

водопроводната мрежа в с.Нова Камена – 10 700 лв. , а за упражняване на авторски надзор – 

1 000 лв. (сумите са без ДДС). За подобекта в с.Зърнево – 33 800 лв. за изготвяне на технически 

проект и 3 000 лв. за авторски надзор (сумите са без ДДС). 

Комисията провери за съответствие между оферираната от участника сума и обявената 

като пределна от възложителя.Възложителят е обявил като максимална стойност за 

възлагането сумата от 50 000 лв. Участникът е оферирал по-малка от пределната обявена 

сума.Офертата не съдържа аритметически и фактически грешки и е годна да бъде оценена. 

Съгласно обявената от възложителя методика за оценка и предвид обстоятелството, че 

участникът „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД е единствения подал оферта за участие в 

процедурата, ценовото му предложение се оценява с максималната оценка от 60 точки. 

Комплексната оценка на офертата е 100 точки , съответно 40 точки за неговото 

техническо предложение и 60 точки за ценовото му такова. 

С настоящите си действия комисията приключи работата си по оценка на подадената от 

участник „Инвестиционно проектиране” ЕООД гр.Шумен оферта и предава трите протокола от 

работата си на възложителя за последващи съгласно Закона за обществените поръчки 

действия. 



Членове на комисията, подписали настоящия протокол: 

1.Дияна Илиева……………………ЗЗЛД……………………….. 

2.Калоян Енчев………………………ЗЗЛД……………………… 

3.Валерина Чомакова………………ЗЗЛД…………………… 

4.Гинка Николова………………………ЗЗЛД…………………. 

5.Петя Христова…………………………ЗЗЛД…………………. 

 

 

Утвърждавам протоколи от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти в 

обществена поръчка с предмет „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на 

технически проекти, необходими на община Тервел за „Рехабилитация на водопроводи в 

населени места от Община Тервел” и последващо осъществяване на авторски надзор.” – 

Протоколи 1 / 23.08.2016, Протокол 2/08.09.2016 г. и Протокол 3 от 12.09.2016 г.) , назначена с 

моя заповед номер 522 от 23.08.2016 г.: 

 

..................................................ЗЗЛД............................................................................... 

                                   (Живко Георгиев, Кмет на Община Тервел, 12.09.2016 г.) 
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