
Образец № 10

С П И С Ъ К
на техническите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката

Подписаният инж. Николай Динев Карафизиев, в качеството ми на Управител на
Стройексперт-инженеринг" ЕООД, с ЕИК 130995143, съЬ седалище и адрес на

управление: гр. София 1618, община Столична, р-н Витоша, ул. "603" №8, 
заявявам, че: ’

" в случай че бъдем определени за изпълнител на обществена поръчка с предмет : 
"Проектиране ш  еодохващане, водооеигуряване за противопожарни нужди и 
отводняване в ПБ Антон към ТД "Държавен резерв" гр. София" при изпълнението на
обществената поръчка ще бъдат ангажирани следните лица:

№ Име, презиме, 
фамилия

инж. Деян Великов 
Димитров

2 . инж. Боян Иванов 
Лозанов

Правоотношение с 
участника

Трето лице; 
Експерт по част 

"Геодезия1' и ч|асти 
"ПУП и ш г

Образование: 
(Стенен, Област / 
Професионално 

направление, 
квалификации)

степен: Магистър; 
специалност: 

Геодезия;

година на 
дипломиране: 2002г.; 
№ на диплома 32946; 

учебно заведение: 
УАСГ - гр.София;

Инженер - геодезист;

Пълна проектантска 
правоспособност, Per. 

№ 04484/03.12.

2004 г. - КИИП - гр. 
София

Трето 
Експерт по асл 

"Хидротехническа и 
кон фуктивна"и 

Тлан за 
уирг ение на 
стрг< лните 

отпадаш (ПУСО)

степен: Магистър;
специалност: 

Хидротехническо 
строителство; 

гслина на 
дипломиране, 2012 г.; 
№ на диплома 41070; 

учебно заведение: 
УАСГ -  гр.София; 

.„Строителен инженер

Професионален
опит

141 >д.; 
Изготь, -е на 
кадастрални и 

спер лизирани 
арти, 

регулационни, 
нивелационни и 

нивелетни планове; 
хидрографски 

дейности; 
геодезически работи 

и вертикално 
планиране при 
проектиране на 

жилищни и 
общински сгради, 

път ща, 
благоуг юяване, 

озеленяване; 
изчисляване на 

обеми яа насипи и 
— - ДР- '

5год. 
Изготвяне на 

проекти: 
Хидротехнически 

съоръжения -  
язовири и 

прилежащи 
c i '/ьж ени*, 

Коренни на река;
Водсжващания:



№ Име, презиме, 
фамилия

1
Правоотношение с 

участника

Образование: 
(Степен, Област / 
Професионално 

направление, 
квалификации)

Професионален
опит

/•:

ij

iiii

по хидротехническо 
строителство по части; 

Хидротехническа, 
Конструктйвна на 
хидротехнически 

съоръжения; Пълна 
проектантска 

правоспособност, 
Per. №42210/ 

30.01.2015г. - КИИП -  
гр.София; 

Завършен курс на 
обучение за 

„Управление на 
строителните 

отпадъци”, 
Сертификат 

№  1510/20.04.2015г. 
към Per. № 42210

Отводняване; 
Пристанища и 
брегозащитни 
съоръжения.

4. инж.Ралица 
Цветанова Личкова

Трето лице; 
Технически 

Контрол по част 
Конструктйвна -

х т с

степен: Магистър;
специалност: 

Хидротехническо 
строителство; 

година на 
дипломиране: 1995г.; 
№ на диплома 000689; 

учебно заведение: 
УАСГ -  гр.София; 

Строителен инженер 
по хидротехническо 

строителство по части: 
Хидротехническа, 
Конструктйвна на 
хидротехнически 

съоръжения; Пълна 
проектантска 

правоспособност, 
Рег.№06397/

11.01.2005г.-КИИП-  
гр.София 

Технически Контрол -  
Част Конструктйвна -  

ХТС, Рег.№01516

21 год., 
Изготвяне на 

проекти: 
Хидротехнически 

съоръжения -  
язовири и 

прилежащи 
съоръжения; 

Корекции на реки; 
Водохващания; 
Отводняване; 
Пристанища и 
брегозащитни 
съоръжения;

Технически
Контрол по част 
Конструктйвна -  

ХТС.

5. инж. Борис 
Светлозаров 
Харалампиев

Трето лице; 
Експерт по част: 
"Констуктивна”

степен: Магистър;
специалност: 

Строителство на 
сгради и съоръжения; |

8 год. 
Изготвяне на 

технически, работни 
и идейни проекти по



---------- - r -  , ,  Т- Образование:

№
Име, презиме, Правоотнои 1ение с

(Степен, Област / 
Професионално

Професионален
опит

фамилия участника направление,
квалификации)

‘ година на част Конструктивна.
t • ; дипломиране:2008г.;

. № на диплома 36579;
учебно заведение:
УАСГ (ВИСИ) -

гр.София;
Строителен инженер

по части:
Конструктивна,
Организация и
изпълнение на

строителството; Пълна
проектантска

правоспособнос, Per.
. -! №13913/ 29.07.2011г.-

| КИИП-гр.София

6. инж. Венцислав Трето лице; Висше, ПГС, 1985 г., 30 год. •

Георгиев Ирманов Технически 
Контрол ф  част

MB № 295958, ВИСИ 
(Воронежски

Изготвяне на 
технически, работни

"Конструктивна" инженеро-строителен и идейни проекти по
институт) -  РФ; част

■ | Строителен инженер "Конструктивна";
j по части:
I Конструктивна, Технически

Организация и Контрол по част
изпълнение на Конструктивна.

строителството; Пълна
проектантска

правоспособност, Per.
№01440/ 24.07.2004г. -

КИИП -  гр.София
Технически Контрол -
Част Конструктивна,

Per. №00625

7. инж. Васил Петков Трето лице; степен: Магистър; 46 год.

' Василев Експерт по част специалност: Опит в областта
"ВиК" Водоснабдяване и на проектирането

канализация; ' на
година на водоснабдителни

дипломиране: 1972г.; и канализационни
№ на диплома 003524; 

учебно заведение: 
УАСГ (ВИСИ) -

чрежи,
пречиствателни

гр.София; станции за

Строителен инженер отпадъчни води,

по хидроенергийно комуникаци и др.;
строителство Ръководител на

по части: екипите,



Образование: 1

№
Име, презиме, Правоотношение с

(Степен, Област / 
Професионално

Професионален
опит

фамилия участника направление,
. ' | ‘ : •' квалификации)

------------ --- --------------1------------ Водоснабдителни и изпълняващи
1 канализационни обектите;

г. инсталации на сгради и Ш ирок опит в
съоръжения, управлението на

Водоснабдителни и проекти,
канализационни мрежи ежедневен

и съоръжения на 
техническата 

инфраструктура,

мониторинг и
супервизия на

Конструктйвна на ВиК строителните

системи, Технологична работи;
на пречиствателни Познаване на

\ станции за природни FIDIC Условията
! води, битови и за договор и
| промишлени българските
I1 отпадъчни води; строителни

Третиране и разпоредби;
управление на Познаване и

отпадъци, работа с
Технологична на

стационарни
пожарогасителни

изискванията на
11 МОСВ за проекти 

по ОПОС.j системи с вода и
! пожарогасителна пяна;

Пълна проектантска
правоспособност, Per.
№08431/ 11.02.2005г. -

КИИП -  гр.София;

8. Проф. д-р. инж. Трето лице; степен: Магистър; 32год.

Николай Павлов Експерт по част специалност: Планиране,
Лисев "Хидрология" Хидротехническо проектиране,

стрителство; оценки, анализи,
година на на

дипломиране: 1983г.; 
серия В81 № на 
диплома 005785,

хидротехническа
инфраструктура,

учебно заведение: хидравлични

УАСГ (ВИАС) - анализи и оценки,-

гр.София; хидравлично
Строителен инженер моделиране,

по части: хидроложки
Хидротехническа, доклади.
Конструктйвна на
хидротехнически

съоръжения; Пълна
проектантска

правоспособнос,
Рег.№10268/07.07.200



r

№
Име, презиме, 

фамилия

! J

Зравоотнош;ение с 
участника

Образование: 
(Степен, Област / 
Професионално 

направление, 
квалификации) _

Професионален
опит

------- — ----------------
. ■ 1 ( . * . I

i
j

Зг. - КИИП - гр.София, 
Научна и 

образователна степен 
Доктор -  тема на 

дисертацията 
"Взаимодействие на 

морските вълни с 
проницаеми 

комструкции от 
насипен тип", 

Университет по 
архитектура, 

строителство и 
геодезия (УАСГ) 

София. 1999 г.

..

9. инж. Величко Карлев 
Величков

Трето лцце; 
Експерт пр част 

"Инженерна 
геология и 

хидрогеофогия" 

|
I■ 1 f

Магистър -  инженер 
геолог и хидрогеолог, 

дипл. Серия А-94, 
№010031/07.11.1994г, 

МГУ "Св. Иван 
Рилски",гр. София.; 

Инженер геолог -  
хидрогеолог по части: 
Инженерно —геоложка 

и хидрогеоложка, 
Замна основа; 
Специалност: 

Хидрогеология и 
инженерна геология; 
Пълна проектантска 
правоспособност, 

Рег.№ 06432, издадена 
от КИИП-София

18 год. 
Изготвяне на 

хидрогеоложки и 
инженерно- 

геоложки доклади

10. инж. Иван Атанасов 
Иванов

Трето лице; 
Експерт по част

"План за 
безопасност и 

здраве” 
(ПБЗ)

степен: Магистър;
специалност: 

Хидромелиоративно 
строителство; 

година на 
дипломиране: 1958г.; 
№ на диплома 002328; 

учебно заведение: 
УАСГ (ИСИ) -  

гр.София; 
Строителен инженер 

по хидромелиоративнс 
строителство по части 

Конструктивна, 
Организация и

56 год.
Опит в проучването, 

проектирането и 
изграждането на: 
язовири, тунели, 

корекции на реки и
хидросъоръжения, 
административни 
сгради и помпени 

станции.

1______ ---------- -— ------_-------- -



№

11.

Име, презиме, 
фамилия

Правоотношение с 
участника

Образование: 
(Степен, Област /  
Професионално 

направление, 
квалификации)

инж. Светослав 
Ангелов Илиев

Трето лице; 
Експерт по част 

"Пожарна 
безопасност" 

(ПБ)

изпълнение на 
строителството; Пълна 

.проектантска 
правоспособност, Per.
№06147/16.12.2005г. - 

КИИП -  гр.София
степен: Магистър; 

специалност: 
Хидростроителство; 
учебно заведение: 
УАСГ -  гр.София; 

Строителен инженер 
по хидростроителство 

по части: 
Хидротехническа, 
Конструктйвна на 
хидротехнически 

съоръжения; Пълна 
проектантска 

правоспособност,
Рег.№11684/30.05. 

2008г. - КИИП -  
______ гр.София;_____

Професионален
опит

8 год. 
Проектиране и 

реконструкция на 
водопроводни и 
канализационни 
мрежи, МВЕЦ, 

корекции на реки и 
др. Изготвяне на 
проекти по част: 

"Пожарна 
безопасност"

Забележка: Участникът следва да разполага с необходимия екип квалифициран персонал 
за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, посочени в
обявата.

1. Декларирам, че през целия период на изпълнение на обществената поръчка и в случаи, 
че съм избран за изпълнител, ще осигуря участие на гореописаните лица, съобразно 
изискванията на възложителя. ,

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни. \  / -

Дата:.(?:.(?1.2017 ИМЕ, ПОДПИС:.... ................. j.......г^ОФ!
; ■- : V'; \

/инж. Н. Карафизйев/


