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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

http://varshets.bg/   

 

 

 
       

  

        П Р О Т О К О Л  № 1 

 
от работата на комисията, назначена със Заповед № 118/24.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“, открита 

с Решение № 55/14.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2020-0006 
                                                                                                

                        
 

                Днес, 24.03.2020 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда 

на чл. 73, ал. (1) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 118/ 

24.03.2020 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петър Ганчев Стефанов – Заместник кмет на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

                                   УОС  при Об. А. – Вършец 

2. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

 3. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

 4. Инна Петкова Симеонова – техн. сътрудник „УТ“ при Об.А. -Вършец. 

                                         
На основание чл. 103, ал. (1) от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. (1) от ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за 

участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. (1) от ЗОП с предмет 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“. 

 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. (2), т. 3 от ЗОП. Методиката за определяне на комплексната оценка и начина 

за определяне на оценката по всеки показател е подробно описана и регламентирана в 

Приложение № 7 от документацията за участие. 
 

С Решение № 55/14.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Изграждане на ул. „5-та“, 

кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“, с уникален номер в РОП 00850-2020-0006. В обявлението за 
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обществената поръчка с ID 960281 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 

23.03.2020 г.  
 

На 24.03.2020 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 118/24.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 23.03.2020 г., 

за което е съставен протокол по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. (1 ) от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване.  

 

Заседанието протече в следния ред: 

 

I.  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 23.03.2020 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец е подадена 1 (една) оферта за участие 

в процедурата, описана, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД, гр. 

Стара Загора, зона „Голеш“ 

участници в обединението: „ПСК 

ПЪТСТРОЙ“ ЕООД; ПСК 

ВИАСТРОЙ“ ЕООД и „ДИН 

ПЛАН“ ООД; тел.: 0885604305; e-

mail: psk_patstroy@abv.bg   

70 00 - 245 23.03.2020 г. 15:54 

 

След обявяване на участника, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. (2) от ЗОП и чл. 51, ал. (8) от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и 

оповести нейното съдържание, в това число и извърши проверка за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката, както следва: 
 
 

1. Участник „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПСК ПЪТСТРОЙ 2020“ ДЗЗД; 

еЕЕДОП на „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД; еЕЕДОП на „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД и еЕЕДОП на 

„ДИН ПЛАН“ ООД 

 Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 09.03.2020 г. – заверено копие; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал, включително заверени копия на приложени документи към офертата; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – 4 броя в 

оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 
 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10:25 часа на 24.03.2020 г. Комисията реши да преустанови своята работа, 

като насрочи следващото заседание да се проведе на 25.03.2020 г. от 09:00 часа. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

 

На 25.03.2020 г. от 09.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. (2) от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД 

 

При проверката за съответствие на документите на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД и участниците 

в дружеството и в представения Договор за създаване на дружество по ЗЗД, комисията 

установява, че: 

 Съгласно Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 09.03.2020 г. участници в 

„ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД са следните икономически оператори: „ПСК ПЪТСТРОЙ“ 

ЕООД; „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД и „ДИН ПЛАН“ ООД. За Водещ съдружник на дружеството 

е определено „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, като Представляващ и управляващ дружеството е 

законния представител на Водещия съдружник – Стойчо Иванов Иванов. Съгласно договора, 

дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор ще се изпълняват от „ДИН 

ПЛАН“ ООД, а дейностите по извършване на СМР и управление на проекта – от „ПСК 

ПЪТСТРОЙ“ ЕООД. „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД ще осигури покриването на критерия за подбор 

по отношение на технически и професионални способности, а именно изпълнението на дейност 

сходна с предмета на поръчката. 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 На електронния носител, съдържащ еЕЕДОП-ите на дружеството по ЗЗД и неговите 

членове файлът с наименование „ЕЕДОП ПСК ВИАСТРОЙ“ всъщност представлява ЕЕДОП на 

„ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, т.е. два пъти е качен ЕЕДОП на „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД с 

различни наименования на файла. Посоченото несъответствие следва да бъде отстранено и 

участникът да представи и ЕЕДОП на „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД. 

 

 еЕЕДОП на „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД е подписан с електронен подпис от 

Представляващия сдружението, съгласно договора за създаване на ДЗЗД; 

 

 „ДИН ПЛАН“ ООД, като член на дружеството по ЗЗД се управлява и представлява 

от двама управители заедно и поотделно, еЕЕДОП на „ДИН ПЛАН“ ООД е подписан с 

електронен подпис от единия от управителите, лицето съответства на данните в Търговски 

регистър; 
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 „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД се представлява и управлява от управител – Стойчо 

Иванов Иванов, в еЕЕДОП на дружеството е посочено и лицето, представляващо едноличния 

собственик на капитала – Стойно Несторов Балтов.  

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

  еЕЕДОП на „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД е подписан с електронни подписи от 

следните лица – Стойно Несторов Балтов, който съгласно декларираното и според данните в 

Търговски регистър е представител на едноличния собственик на капитала на дружеството, а 

именно на „ВИАСТРОЙ ГРУП“ АД, другият подпис е на Сашо Петков Желязков. Лицето не 

съвпада с декларирания управител на „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, който и според Търговския 

регистър е Стойчо Иванов Иванов. Посоченото несъответствие следва да бъде отстранено. Тъй 

като липсва еЕЕДОП на „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД комисията не може да установи дали 

данните в еЕЕДОП съвпадат с данните в Търговски регистър. 

 

 икономическият оператор и членовете на дружеството по ЗЗД няма да използват 

капацитета на други субекти, за да изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да 

възложат на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел 

В и Г на ЕЕДОП; 

 

 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - спазването на изискването се доказва от „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, 

като член на ДЗЗД, ангажиран с изпълнението на дейностите по строителството. В част IV, 

раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в Централeн професионален регистър на 

строителите към Камарата на строителите в България и е цитирано Удостоверението, което 

участникът притежава, като покриващо изискванията на Възложителя: Удостоверение № II - TV 

005933 за изпълнение на строежи втора група, от трета и  четвърта категория.  След направена 

справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=19033, се установи, че посочената информация е 

точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2020 г. По отношение на годността 

за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното изискване от 

Възложителя за настоящата поръчка. 

 
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние:  

 Изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането“ ще се покрие от „ДИН ПЛАН“ ООД, като член на ДЗЗД, ангажиран с 

изпълнение на проектирането и авторския надзор. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени 

данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането” със 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=19033
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застрахователна сума 200 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за четвърта 

категория строежи, съгласно чл. 5, ал. (1), т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството.  

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 6) и документацията за участие (стр. 16) са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на оферта 

участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват 

съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, 

раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на 

застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа) за наличие на валидна застраховка за „Професионална 

отговорност в проектирането“ по чл. 171, ал. (1) от ЗУТ, при лимит на отговорността, 

съгласно чл. 5, ал. (1), т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). 

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 

къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, т.5), участникът следва да посочи минимално 

изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, която липсва, а именно 

данни за валидност на застраховката. 
 

 изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“ ще се покрие от „ПСК ПЪТСТРОЙ“ ЕООД, като член на ДЗЗД, ангажиран с 

изпълнение на строителството. В част IV, раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна 

застраховка “Професионална отговорност в строителството” със застрахователна сума 200 000 

лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 

5, ал. (2), т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството. Посочени са електронен адрес, номер на полицата, срокът на валидност и 

застрахователят, който я е издал. 

 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 по отношение на изисквания специфичен опит – участникът е декларирал 

изпълнена 1 (една) дейност по проектиране на общински пътища и 1 (една) дейност по 

строителство за обект четвърта категория строеж с предмет рехабилитация на улица. След 

извършена справка в профила на купувача на общината, посочена като възложител на 

строителството се установи, че посочената информация е точна.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За декларираната услуга „Проектиране на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча, III-197, Гоце Делчев 

– Сатовча“ е посочено Разрешение за строеж № 35/26.10.2016 г. По този начин услугата по 

проектиране е извън референтния период от 3 (три) години, посочен от Възложителя, считано 

от датата на подаване на офертата, тъй като приключването на изпълнението е издаването на 

разрешението за строеж, което е било през 2016 г. Същевременно в еЕЕДОП за тази дейност е 

декларирана начална дата 21.09.2018 г. и крайна дата 21.11.2018 г. Посоченото несъответствие 
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следва да бъде отстранено. Услугата със сходен или идентичен предмет следва да е изпълнена 

(да има издадено разрешение за строеж) през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

 

 по отношение на внедрените системи за управление на качеството и околната 

среда - Спазването на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент и за прилагане на 

система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват проектиране и строителство, сходно с 

предмета на поръчката, трябва да се доказва и от двамата партньори в ДЗЗД, съобразно 

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на дружество по ЗЗД по отношение на дейностите, свързани с проектиране и 

строителство, както следва: 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „ДИН ПЛАН“ ООД, като член на ДЗЗД, който 

ще изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор икономическият оператор е 

декларирал, че може да представи валидни сертификати за: внедрена система за управление на 

качеството и внедрена система за управление на околната среда. 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 8) и документацията за участие (стр. 21-22) са поставени изрични изисквания 

за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ и 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на околната среда 

трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки.“  

Тъй като в договора за създаване на дружество по ЗЗД и разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите е определено „ДИН ПЛАН“ ООД да извърши 

проектиране и авторски надзор, то е задължително този икономически оператор да осигури 

изискванията по този критерий за подбор по отношение на наличието на внедрени системи за 

управление на качеството и управление на околната среда с предметен обхват проектиране, 

сходно с предмета на поръчката. С цел извършване на преценка от страна на комисията за 

съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради 

изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, 

раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ 

от ЕЕДОП), участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и 
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документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след 

това да попълни в полетата за Код/Издаващ орган  данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на 

сертификатите (или друг вид позоваване на документа) обхват на регистрация, период на 

валидност. Същата информация трябва да фигурира и в еЕЕДОП на „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ 

ДЗЗД. 
 

- В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП на „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД и на „ПСК 

ПЪТСТРОЙ“ ЕООД е посочена информация за наличие на валидни сертификати за: внедрена 

система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и за внедрена система за 

управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2015, с предметен обхват на двата 

сертификата: „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, площадни пространства и елементи 

на ландшафтната архитектура.“. Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на 

поръчката, по отношение на дейностите по извършване на СМР. Декларирани са необходимите 

данни, изисквани в обявлението и документацията – орган, издаващ сертификатите, точно 

позоваване на документите, обхват и период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи 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.  

 

 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участникът, по отношение на който е констатирано 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, а именно: 

 Участник „ПСК ВЪРШЕЦ 2020“ ДЗЗД 

има възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

(1), т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. (1), т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.  



8 

 

 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 

8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 25.03.2020 г. в 11.30 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 

 
 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Петър Ганчев Стефанов -  ………(подпис)*………. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антон Димитров Тошев - ………(подпис)*………… 

2. Красимира Стефанова Тачева - ……(подпис)*…….. 

3. Иван Йорданов Първанов - ……(подпис)*……….. 

4. Инна Петкова Симеонова - ……(подпис)*………… 

 

 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 


