
П Р О Т О К О Л  № 1, 

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в открита 

процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект 

за Общ устройствен план на Община Искър” по член 72 във връзка с чл.68, ал. 1-8 от Закона за 

обществените поръчки 

На 11.02.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Решение № 5 от 

10.02.2015 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 

участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 

проект за Общ устройствен план на Община Искър”, открита с Решение №2/09.01.2015 г. 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 

5868, ул. "Георги Димитров" № 38. 
Назначената комисия е в състав, както следва: 

Председател: 

Теменужка Василева Христова - Директор на дирекция “Обществени поръчки и 

информационно-техническо осигуряване” (ОПИТО) при община Искър Секретар: 

Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция 

“Обществени поръчки и информационно-техническо осигуряване” при община Искър Членове: 

1.  Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция “Финансово-стопански дейности и 

административно-правно обслужване” при община Искър 

2.  арх. Владимир Иванов Попов - Главен архитект в дирекция „Социално икономическо 

развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър 

3.  инж. Николина Спасова Горанова - Главен инженер в дирекция „Социално 

икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община 
Искър 

Със съобщение per. № 30-12-26-1 от 09.01.2015 год., публикувано в профила на купувача на 

същата дата и изпратено по официален ред, са уведомени средствата за масово осведомяване, както и 

всички заинтересовани лица за отварянето на офертите и разглеждане на документите за подбор на 

участниците в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изработване на 

проект за Общ устройствен план на Община Искър”. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица при спазване на установения 

режим за достъп до сградата. 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за 

назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа, съобразно разпоредбата на чл. 68, ал. 

1 от ЗОП и получи срещу подпис от г-жа Иванина Цолеевска - Старши експерт „Връзки с 

обществеността и техническо осигуряване” в дирекция “Обществени поръчки и информационно-

техническо осигуряване” (ОПИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените 

оферта за участие, универсална справка от АИС „Архимед” на общинската администрация от дата: 

10.02.2015 год. и 5 /пет/ бр. оферта. 

Съгласно горепосочените протокол и справка, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП 

в срока до 17:00 часа на 09.02.2015 г. са подали пет дружества. 



Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП и документацията за участие 

— в запечатани непрозрачени пликове. 

Оферта са подадени от: 

№ 

по 

ред 

Юридическо лице /фирма/ 

Участник, 

Адрес за кореспонденция 

Име, презиме и 

фамилия на 

участника 

представил 

офертата или 

упълномощен 

представител 

Дата, час 

подаване на 

офертата 

Per. № по 

програмата за 
документооб 

орота 

Забележка 

1. Обединение Гражданско 

дружество „Мастерплан труп”, 

ул. Фредерик Жолио Кюри” № 1 

4000 гр. Пловдив 

по куриер с 

обратна разписка 

06.02.2015 год. 

16:04 часа 

30-1232-1 Куриерски лист 

за разнос № 

767479 

2. Консорциум Урбан труп, ул. 

„Отец Паисий” № 47 1303 гр. 

София 

по куриер 09.02.2015 год. 

14:21 часа 

30-1233-1 Номер на 

пратката 

112791060 

3. Обединение „План консулт 

Искър” ДЗЗД, бул. „Черни връх” 

32г, ет. 1, офис А2 гр. София 

по куриер 09.02.2015 год. 

14:28 часа 

30-1234-1 Транспортен 

етикет № 

230520993 

4. „Груп Арнайз Консулт” ООД, 

ул. „Средна гора” 73, гр. София 

по куриер 09.02.2015 год. 

14:36 часа 

30-1235-1 Номер на 

пратката 

112779850 

5. 

„Шуменски кадастър” ЕООД, 

ул. „Съединение” 109, ет. 3, 

офис 13 гр. Шумен 

Атанас Иванов 

Димитров - 

упълномощен 

преставител 

09.02.2015 год. 

14:47 часа 

30-1236-1 Пълномощно- 

оригинал 

След иолучаване на приемо - предавателния протокол и универсалната справка от АИС 

„Архимед” на общинската администрация за подадените оферта за участие в процедурата и съобразно 

изискванията на чл. 35, ал 3 от ЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на 

лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят 

декларации за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от 

работата на комисията. 

След това комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите на участниците. 

I. Отваряне на офертите на участниците 

1.Отваряне на оферта» а "на участника ОБЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО 

„МАСТЕРПЛАН ТРУП”, гр. Пловдив 



Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферта по реда на постъпването им и проверка 

за наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно изискването на 

чл.57, ал.2 от ЗОП. 

Първо се отвори офертата на участника Обединение Гражданско дружество 

„Мастерплан труп”, гр. Пловдив. Офертата на участника съдържаше три отделни 

запечатани, непрозрачни и надписали плика, както следва: 

1.  Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”; 

2.  Плик № 2 с надпис - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3.  Плик № 3 с надпис - „Предлагана цена”. 

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията - 

председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на 

участника Обединение Гражданско дружество „Мастерплан труп”. 

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към отварянето на 

плик № 2 на участника Гражданско дружество „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията председателя, юрисконсулта и главния инженер 

подписаха всички документа от плик № 2 на участника. 

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документа за подбор” на участника Гражданско 

дружество „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, съгласно изискването на чл.68, ал.5, изречение последно от ЗОП. 

Комисията оповести документите и информацията, конто плик № 1 - „Документа за подбор” съдържа и 

провери съответствието на съдържащите се в него документа и информация с приложения списък по чл. 

56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 

2.Отваряне на офертата на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на три отделни 

запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

Офертата на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София съдьржаше три 

отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1.  Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”; 

2. Плик № 2 с надпис - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. Плик № 3 с надпис - „Предлагана цена”. 

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията - 

председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на 

участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София. 

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към 

отварянето на плик № 2 на участника КОНСОРЦИУМ „УРБАН ГРУП” гр.София, с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Тримата членове на комисията - председателя, 

юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документа от плик № 2 на участника. 

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документа за подбор” на участника КОНСОРЦИУМ 

„УРБАН ГРУП” гр. София”, съгласно изискването на чл.68, . .ад.5, изречение последно от ЗОП. 

Комисията, оповести документите и информацията, конто плик № 1 - „Документа за подбор” съдържа и 

провери съответствието на съдържащите се в него документа и информация с приложения списък по чл. 

56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 



3. Отваряне на офертата на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” 

ДЗЗД, гр. София. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на три 

отделни запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

Офертата на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София 

съдьржаше три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1.  Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”; 

2.  Плик № 2 с надпис - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3.  Плик № 3 с надпис - „Предлагана цена”. 

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията - председателя, 

юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София. 

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към отварянето на плик № 

2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София, с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. Тримата членове на комисията- председателя, 

юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документа от плик № 2 на участника. 

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документа за подбор” на участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София”, съгласно изискването на чл.68, ал.5, изречение 

последно от ЗОП. Комисията оповести документите и информацията, конто плик № 1 - „Документа за 

подбор” съдържа и провери съответствието на съдържащите се в него документа и информация с 

приложения списък по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 

4.Отваряне на офертата на участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на три отделни 

запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

Офертата на участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София, съдьржаше три отделни 

запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1. Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”; 

2. Плик № 2 с надпис - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. Плик № 3 с надпис - „Предлагана цена”. 

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията - 

председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на 

участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София. 

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към 

отварянето на плик № 2 на участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр.София, с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията- председателя, 

юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документа от плик № 2 на участника. 

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документа за подбор” на участника „ГРУП АРНАЙЗ 

КОНСУЛТ” ООД гр. София, съгласно изискването на чл.68, ал.5, изречение последно от ЗОП. 

Комисията оповести документите и информацията, които шшк^ЖХг. „Документа за подбор” съдържа и 

провери.съответствието на съдържащите се в~ него документа и информация с приложения списък по 

чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 

5.Отваряне на офертата на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен. 



Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на три 

отделни запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

Офертата на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен съдьржаше три 

отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1.  Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”; 

2.  Плик № 2 с надпис - „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3.  Плик № 3 с надпис - „Предлагана цена”. 

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията - председателя, 

юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника 

„ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен. 

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към отварянето на плик № 

2 на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен”, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията - председателя, юрисконсулта и главния 

инженер, подписаха всички документа от плик № 2 на участника. 

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документа за подбор” на участника „ШУМЕНСКИ 

КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен”, съгласно изискването на чл.68, ал.5, изречение последно от ЗОП. 

Комисията оповести документите и информацията, конто плик № 1 - „Документа за подбор” съдържа и 

провери съответствието на съдържащите се в него документа и информация с приложения списък по чл. 

56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка за наличността и редовността на 

документите от плик № 1 с надпис „Документа за подбор” на участниците в процедурата.  

II. Проверка за наличието и съответствието на документите за подбор: 

Пликът с надпис „Документа за подбор” в офертата на участниците следва да съдържа документите, 

изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. т. 1-6, 12-14 от ЗОП, конто се отнасят до критериите 

за подбор на участниците. Изискваните от Възложителя документи и информация в настоящата 

процедура са посочени в обявлението за обществената поръчка - раздел III.3.2 „Условия за участие”, 

както и в точка 8 „Оферта“ от изискванията и указанията - неразделна част от документацията за 

участие. 

Резултатите от проверката за наличието на документите и информацията в плик № 1, съгласно 

обявените от Възложителя условия и съответствието им с критериите за подбор или с други изисквания 

на Възложителя, комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол. 

Комисията установи и прецени следното: 

1 Относно документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с пореден № 1. подадена 

от Гражданско дружества „МАСТЕРПЛАН ГРУП”. гр. Пловдив: 

Резултатите от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника Гражданско 

дружества „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, гр. Пловдив, съобразно обявените от Възложителя услодия.и 

съответствието им с критериите залтодбор или с други изисквания на Възложителя, комисията отрази в 

таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол. 

- Декларацию^ - 6 бр. по чл. 47, ал.9 от ЗОП са попълнени съглано приложения към 

документацията образец. В представените 6 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 

към образец № 2 от документацията на Дружеството, подписали от лицата 1. 



Георги Георгиев - Управител на Обединението; 2. Георги Георгиев като Управител на „АРТЕКСПЕРТ“ 

ООД; 3. Елка Ганева като Управител на „ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

4. Минка Николова като Управител на „ДЖИ ЕМ ВИ“ ЕООД; 5. Лъчезар Грозев като Управител на СД 

“ХидроЕкоСтрой-Грозев и сие“; 6. Станимир Шаламанов като физическо лице, липсва доказателство, че 

фирмите/физическото лице не са преустановили/ло дейността си (липсва отбелязване на правилния 

текст в декларацията); 

-  Комисията констатира, че представеното от участника копие на валиден сертификат за внедрена 

система за управление на качеството ISO 9001:2008, не е в съответствие с изискванията на Възложителя 

за обхват на услуги, сходни с предмета на поръчката. Обхватът на сертификата е с предмет проектанска 

дейност в сферата на строителството и машиностроенето. 

Предвид гореизложеното, комисията прие, че на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, на 

участника Гражданско дружества „МАСТЕРПЛАН ГРУП“ следва да бъде дадена възможност да 

представи следните документи: 

-  6 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към образец № 2 коректно 

попълнени; 

-  копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 

или еквиалентни сертификата, с обхват за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, издаден 

от органи, установени и в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Изискването се отнася за 

обединението като цяло. 

2. Относно документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с пореден № 2. подадена 

от КОНСОРЦИУМ „УРБАН ГРУП” гр. София: 

Резултатиге от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника ДЗЗД 

„КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София, съобразно обявените от Възложителя условия и 

съответствието им с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, комисията отрази в 

таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол. 

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София е Обединение, в състава на което са 

включени „ВИЗУРА” ЕООД, гр. София с ЕИК 131014508; „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД, гр. София с ЕИК 

175119329 и „УРБАНО” ЕООД, гр. София с ЕИК 131428797. 

-  Представени са 4 бр. декларации от членовете на обединението за ангажираност към 

поръчката - образец 5, подписани от: 1. Огнян Бъклов като Управител на „ВИЗУРА“ и член на ДЗЗД; 2. 

Огнян Бъклов като Управител на „ВИЗУРА“ и като член на ДЗЗД; 3. Диана Иванова като Управител на 

„УРБАНО” ЕООД; 4. Светлозар Благоев като Управител на „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД. Не е представена 

декларация от Огнян Бъклов като Представляващ ДЗЗД! 

-  Представени са 4 бр. декларации по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП - Образец 6 за приемане на 

условията в проекта на договор, подписани от: 1.Огнян Бъклов като Управител на „ВИЗУРА“ и член на 

ДЗЗД - 2 бр. 2.Диана Иванова като Управител на „УРБАНО” ЕООД; 3. Светлозар Благоев като 

Управител на „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД. Не е представена декларация от Огнян Бъклов като 

Представляващ ДЗЗД ! 

-  Декларацията-списък на експертите, конто участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчката не е попълнена коректно във втора и трета колона, съгласно образец № 8, 

включваща посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит 

л1а^,лацата, които отговарят за извършването.,, на услугата /пълна проектантска правоспособност/. 

Липсват №? на дипломите на експерт 2, експерт 3, експерт 4, експерт 5, експерт 7 и експерт 10, а за 

експерт № 11 не са посочени трите имена. 



Предвид гореизложеното, комисията прие, че на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, на 

участника ДЗЗД “КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП”, следва да бъде дадена възможност да 

представи следните документи: 

-  декларация - образец №5 от Огнян Бъклов като Представляващ ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ 

УРБАН ГРУП” гр. София ! 

-  декларация - образец №6, от Огнян Бъклов като Представляващ ДЗЗД 

„КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София ! 

-  Декларация-списък на експертите, конто участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчката, съгласно образец № 8, с коректно попълнена информация във втора и трета 

колона, включваща посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, конто отговарят за извършването на услугата /пълна проектантска правоспособност/.  

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 11.02.2015 
год. 

Приложение № 1: Таблица, съдържаща резултатите от проверката за наличието на документите 

за подбор - плик №1 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЧЛЕНОВЕ: 

СЕКРЕТАР: 

2. 

3. 

1. 
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ⅡA ДOКyⅣIEHTИTE И IIHΦ OPⅣlAЦИЯTA,CЪДЪPiЖAЩ И CE B
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1. Cnucrr Ha AoKyMeHTr4Te kr

uu$opuaquma, ctAtpxaqn ce B

oQeprara Ha )aqacrHlrKa, rroArrucaHn
or yqacrHuKa - rroflbJrna ce O6pareq
J\b 1:

マ マ マ マ マ

2. flpe,qcranrHe Ha )rq acrHrrKa- nontJrBa
ce O6pareu Nb 2, Koero BKJrroqBa: -
ΠOCOЧ BaHC       Ha eДИHeH
u.qeHrnSnxauproHeH KoA no ql. 23 or
3axosa 3a rtproBcKlrf, perncrtp,
БyЛCTAT ulntn Apyra
HgenrHQraqilpaua nn$opruarlnr B

cBoTBeTCTBVe CG,C 3aKOHOAaTeJTCTBOTO

Ha ASpXaBaTa, B KOflTO yr{aCTHHKbT e

ycTaHoBeH, KaKTO vr aApec,
BKJITqI,ITeJIHO eneKTpOHeH, 34

KopecnoH.qeHur.r, npH [poBex,uaHeTo
Ha nDouellvDaTa:

ヾ ヾ ヾ ヾ マ

3. ,(exnapaqrafl no qJr. 47, at.9 or 3OII -
IfpuroxeHue.I{b 1 xru O6pareq }lt
2.

ヾ マ マ ヾ マ

4. Horapualao 3aBepeHo [bnHoMorrlHo
Ha JIIIIIeTO, ynBnHOMOrrIeHO IA
npeAcTaBnrBa yqacTHEKa B

Henpuloxuuo Henpnloxr,rrr,to Henpnloxnuo HenpHloxNrvro HenpHloxnuo

l

N_0

CuЪ鉢甲

“
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ΠpoЦeДypaTa    (To「 aBa,    КoFaTO

yЧacTHИKЪT He Ce ΠpeДcTaBЛЯBa oT

ЛИЦaTa, KOИ TO ИMaT ΠpaBo Ha ToBa,

cЪ
「

ЛacHo   ДoKyMcHTИTe   My   3a

…

C「ИCTpaЦИЯ)― OpИ FИ HaЛ ;

5。 Konue Ha AoroBop sa o6e4uHeHr,re,
HOTapHZTnHO 3aBepeH, rIpH yqacTHHK

o6eAnnenue, a Koraro B AoroBopa He

e nocoqeHo JII{IIeTo, KoeTo

rrpeAcTaBnrBa ytracTHHrIHTe B

o6e.quseHnero lr AoKyMeHT, rroAnncaH
or JIHIIaTa n o6e,qaneHl,Iero, e xofiro
ce nocoqBa npeAcTaBnfl BarrlrrrT.

マ ヾ マ
HenpnloxHrr,to Henpnloxl,rrr.ro

6.
flexlapaur,tr tro rrJr. 56, an l, 'r. 8 or
3OII 3a noJr3BaHe Ha

noArn3ntnHurenr - O6pareu J\i 3 n
.(exnapaqn, 3a cturacve 3a yqacrne
Karo rroAr.r3ntJrHnTeJr - O6paseu }lb 4;

マ ヾ マ ヾ マ

7. ,flexnapaun, or r{JreHoBere Ha

o6egnHenuero/roncopqrryMa 3a

aHriDKHpaHocT K6M [Opbr{KaTa
nortJrBa,:,e O6nareu }lb 5:

ヾ マ ヾ HenpnloxHrtlo Henpnloxlluo

8.
.{exnapaqras no q1.56, N.l, r.l2 o'r
3OfI sa .rpueMaHe Ha ycnoBnrra B

npoeKTa Ha loroBop - nonbnBa ce
O6paseq J\E 6;

ヾ マ ヾ ヾ マ

9.
,(oxasarelcrna 3a rexHr,rqecKr.rre
Bb3MOXHOCTII 3A H3N6JIHCHI,IE HA.

Hacrorulara o6qecrseHa nop6qKa. ヾ マ ヾ マ ヾ

9.1 Cnucrx Ha ycJryrr,rre, KoHTo ca
e.qHaKBr,r nnil cxoAHH c rrpeAMeTa Ha

o6qecraeHara [op6rIKa, H3rrbJIHeHIn

npe3 nocJreAHrnTe TpH ro.unHH
(cnpanxa cbrnacHo .rr. 51, al. 1, r. I
or 3OII) - rontrrBa ce O6nareu.Il! 7:

マ ヾ ヾ ヾ ヾ

2
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9.2

.{exnapaqraq-Cnficrx Ha eKcfleprnTe,
KOIITO r{aCTHLIK6T IrIe H3[OJr3Ba 3a

H3rrtJrHeHHe Ha o6ulecrseHara
nop6r{KaTa, BKJItoqBaIrI nocoqBaHe Ha

o6pasonaHnero, npoSecraonaJrHara
rcnaluSnxaqur A npoSecnouanunfl
onI{T Ha JII{IIaTa, KOHTO OTTOBapTIT 3a

H3BbprXBaHeTO Ha ycnyraTa, CErJraCHO
qn. 5l , a'tl. l, r. 7 or 3otl - O6pareq
Ilb 8.

ヾ
マ マ ヾ マ

9.3 Krrr,r o6paseq Nb 8 ,flernapaqr.rll no qJI.

5la or 3Ofl 3a aHraxnpaHocr Ha

eKcnepTHe npil r{3nBJrHeHr,rer,rTo Ha

noptr{Kara - 06pa:eu }lb 8-1
ヾ ヾ マ ヾ マ

9。4 ,(er.naparlnn 3a HaJrrrque Ha

JrrrleH3rrpan coQryep :a feorpa$cxu
nuSopuaqnoHuu crrcreMr.r /fllcl 3a

neprroAa Ha rI3rrSnHeHHe Ha nopbr{KaTa

- O6paseu J\b 9.

ヾ マ マ ヾ マ

9.5 Konue Ha BanHAeH cepruSuxar sa

BHeApeHa clrcTeMa 3a ynpaBneHHe Ha

KaqecrBoro ISO 9001:2008 vlr,tt
eKBr,rBaJreHTHr,r cepru$rxaru,
H3AaAeHH OT OpraHr,r, yCTaHOBeHrn B

.4pyM .ul pxaBln qJIeHKI,I, KaKTO Vr

ApyM , AoKiBaTeJIcTBa 3a

eKBr,rBaJreHTHH MepKI,I 3a Ocl,rfypflBaHe

Ha KaqecrBoro, c o6xgar cxoAeH c

npe.qMeTa Ha nop6qKaTa.

マ
ヾ マ ヾ ヾ

10。 ,{exnapaqufl 3a r,vilca Ha cB6p3aHocr
c Apyr racTHIlK B cBoTBeTcTBrre c r{Jr.

55, an. 7, KaKTo vt 3a JII,Inca Ha

o6crosrelcrBara no qil. 8, al. 8, r.2
or 3Ofl - O6nareu I& 10.

マ ヾ マ ヾ ヾ

IIJIIK ]fc 2 -,,[pe.q.noxeHrre sa
II3NBJI HEHIIC HA NODBIIKATA,,
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Ю 叫 ¨ …

Ilonsrea ce O6pareq If! 11
Texnuqecxo [peAiroxeHue. Cruloro
cneABa Aa 6tAe rr3rorBeHo rro

npnnoxeHr,rr o6paseq KbM

HacTo.[ulaTa .{oKyMeHTarIHfl npu
ct6lro.qauaHe Ha In3I,IcKBaHHflTa or
Texnu.{ecxoro 3agLar.lae,

H3HcKBaHr,rrra KbM oSeprara H

ycJroBr4rTa 3a rn3[BJIHeHHe Ha

IIp, no/taBaHe Ha ot[eprara cvl
yqacTHr4KT,T MO)I(e Aa nOCOrrH, qpe3

.(erclapaq[s no ul. 33, an 4 or
3OtI (O6paseq J\b 13), xox qacr or
TexHI4qecKoTo npeAnoxeHlre vMa
xoHQuaenquaJreH xapaKTep (cr.qrpxa
TexHr4qecK*t ul uttu rrproBcKr,rtafi Hu)
u Aa n3ucKa oT Bs3JIOXrrTeIq Aa He 

'pa3KpHBa.

Henpuroxlrrr,ro Henpuloxuttto Henpnloxl,ntro

TIJII{K }l} 3 - ,,flpeglanaHa qeHa"

Ilontrea ce Odpaaeq Jyb 12 - I{eHono
npeAnoxeHne. Ilpe4laraHara ueHa e

,[ara: //″ βttQ

■
■

ヾ ヾ マ マ マ

2.

ヾ マ

■
■

J
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