
ПРОТОКОЛ № 2 

 

от проведено договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Трявна по 

отношение на обект, представляващ: „Сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. 

„Патриарх Евтимий“ № 97“, открита с Решение № 439/01.08.2016 г. на кмета на община 

Трявна. 

Днес, 15.08.2016 г. в 14:15 часа, зала № 403 в сградата на общинска 

администрация – Трявна, определената със Заповед № 457/09.08.2016 г. на кмета на 

община Трявна, за провеждане на процедура на договаряне без предварително 

обявление в състав: 

Председател:  

1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна; 

Членове:       

2. арх. Ивелина Василева Пенева – Кметова – Гл. архитект на община Трявна; 

3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна; 

4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна; 

5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна. 

 се събра със задача да продължи своята работа по провеждане на процедура по 

реда на чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП. 

 В определеният ден и час за провеждане на преговори, посочени в поканата за 

участие в процедурата не присъства представител на участника „Монолит-Т“ ООД, гр. 

Трявна. Във връзка с това обстоятелство, преговори не бяха проведени. Независимо от 

това и във връзка с констатациите на комисията, отразени в Протокол № 1/10.08.2016 

г., комисията 

РЕШИ: 

участникът „Монолит-Т“ ООД, гр. Трявна е представил оферта, отговаряща на всички 

изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.  

С извършването на тези действие приключи работата на комисията като беше 

съставен настоящия протокол в 1 (един) екземпляр. Комисията приключи своята работа 

в 14:30 часа. 

 

Комисия: 

Председател:  

адв. Галин Ненов – ……………… 

Членове:       

арх. Ивелина Пенева – Кметова – ……………… 

инж. Радостина Пухтова – ……………… 

Вероника Димиева – ……………… 

Ивелина Тодорова – ……………… 

 

Вярно с оригинала, 

подписан на хартия! 

 


