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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ:         /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ: 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018г./ 

 

дата: 06. 11. 2018г. 

  П Р О Т О К О Л 

  по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

На основание чл.181, ал. 4, във вр. с чл.106 от ЗОП, и в изпълнение на Заповед №ОА-

302/28.06.2017г. на Зам.- кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП 

и във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение 

на мерки за информация и публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП 

„Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

„Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект 

„Подай ръка“, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“; Обособена позиция № 2: 

„Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция за популяризиране, прозрачност 

и информиране на общността за дейностите по проект „Подай ръка“, с бенефициент Община 

Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, открито с Решение № ОП-
11/05.06.2018г., комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

2. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4.Ева Нишева – главен експерт „Опазване на околната среда и отпадъците“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

 2.Таня Накова – главен експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

 

     изготви Протокола за резултатите от работата си както следва: 

 

   В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са  

постъпили четири оферти както следва: 

1. „Социални норми“ ЕООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян“ №4, ет. 3 с вх. 

№ОП-11-1/18.06.2018г. - 10:10 часа - участва за обособена позиция № 1 и обособена 

позиция № 2; 

2. Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул.„Топли 

дол“ №4, вх.А, ет. 3, ап. 6 с вх. №ОП-11-2-1/25.06.2018г. - 11:50часа -участва за 

обособена позиция № 1; 

3. „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1463, Бизнес център „Престиж“ , бул. 

„Патриарх Евтимий“ № 49, офис 2А с вх. №ОП-11-3-1/26.06.2018г.-   10:00часа  - участва 

за обособена позиция № 1; 

4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1360, ул. „Маслиново клонче“ 

№2 с вх. №ОП-11-4-1/27.06.2018г. - 13:50часа - -участва за обособена позиция № 1. 
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След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията е заседавала в периода от 28.06.2018г. до 06.11.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 28.06.2018г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилата оферти. На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно съответствие с разпоредбите на 

ЗОП и ППЗОП. Отворена бе опаковката на всяка от подадените оферти и оповестено нейното 

съдържание, след което бе подписан плик „Предлагани ценови параметри“ от трима от членовете 

на комисията. Техническото предложение на съответният участника също  беше подписано на 

всяка страница от трима от членовете на комисията.  

При отваряне на офертата на участник Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ 

ЕООД, комисията констатира, че не е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. Ценовото предложение е представено в опаковката, заедно с останалите 

документи, като по този начин е видна предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка по обособена позиция №1, което е в противоречие както със законовите 

изисквания, така и с предварително обявените от Възложителя условия на поръчката.  

Офертата на участника не отговаря на изискването, заложено в разпоредбата на чл.47, ал.3 от 

ППЗОП, съгласно която при публично състезание опаковката следва да включва документите по 

чл.39, ал.2 и ал.3, т.1, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, 

ал.3, т.2 от ППЗОП. 

Офертата не отговаря и на предвиденото в т. 17.5.2. на Раздел III от документацията изискване на 

Възложителя, съгласно което ценовото предложение (Образец № 8) следва да е „поставено в 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В документацията е 

отбелязано изрично (като допълнителна забележка), че извън този плик не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената и че участници, които по какъвто и да е начин са включили 

някъде в офертата си извън плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

 С оглед на горепосочените констатации комисията предлага участникът да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 

107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във вр. с чл. 47, ал.3, ППЗОП във вр. с т. 17.5.2., Раздел III от 

документацията за участие.  

 

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 02.08.2018г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. „Социални норми“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

- в част II от ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, участникът е посочил 

отговор „ДА“. При направена от комисията справка в публичния Регистър на специализираните 

предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, воден от Агенцията за хората с увреждания, 

се установи, че фирма „Социални норми“ ЕООД е регистрирана под № 194/16.03.2011г. Съгласно 

чл.12, ал.5, изр. второ от ЗОП участникът отговаря на изискването да е регистриран като 

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди 

датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. В същото поле 

участникът е декларирал, че процентът работници с увреждания или в неравностойно положение 
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е 0.5%. Съгласно чл.12, ал.5, изр. 1 от ЗОП, при възлагане на запазените обществени поръчки могат 

да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение. В настоящия случай, участникът не отговаря 

на това изискване, поради обстоятелството, че процентът работници с увреждания или в 

неравностойно положение е 0.5%, при изискуем минимум от 30%. 

Във връзка с констатираното комисията няма да разгледа офертата на участника за 

обособена позиция №1 като оферта от специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, или стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране 

на хора с увреждания или хора в неравностойно положение, а като оферта на друго заинтересовано  

лице.  

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва 

да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните 

национални основания за изключване, предвидени в българското законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата информация, 

съгласно изискванията на образеца.  

 

 ► За обособена позиция №2: 

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е идентифицирал действителните 

собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2, ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът следва 

да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори изискването на 

възложителя. При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да декларира 

обстоятелствата, свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните 

национални основания за изключване, предвидени в българското законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата информация, 

съгласно изискванията на образеца.  

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

02.08.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация за съответната обособена позиция. 

 

2. За участник „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

- в част II от ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, участникът е посочил 

отговор „ДА“ и е декларирал, че процентът работници с увреждания или в неравностойно 

положение е 50%, с което се покрива изискването на чл.12, ал.5, изр. 1 от ЗОП. При направена от 

комисията справка в публичния Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за 

хора с увреждания, воден от Агенцията за хората с увреждания, се установи, че фирма „БМ 

АДВАЙЗ“ ЕООД е регистрирана под №245/11.02.2015г., видно от което участникът отговаря и на 

изискването на  чл.12, ал.5, изр. второ от ЗОП. За комисията не става ясно дали участникът 
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отговаря на изискването, посочено в Раздел III от документацията и в чл.12, ал.6 от ЗОП, а именно 

да може да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на обособената позиция със собствени 

машини, съоръжения и човешки ресурс. С оглед на това участникът следва да предостави 

информация, видно от която да се покрива изискването на  Възложителя. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“, но не е декларирал изрично обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на специфичните национални основания 

за изключване, предвидени в българското законодателство. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата информация, 

съгласно изискванията на образеца.  

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

02.08.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

3. За участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен носител, в електронен вид и не 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

           - в част II от ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле „Само в случай, че поръчката е запазена“, участникът е посочил 

отговор „ДА“, като е допълнил номера и датата на вписване в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 

и че представляваният от него участник „може да изпълни 100 % от предмета на поръчката със 

собствени машини, съоръжения и човешки ресурс“, но не е посочил какъв е съответният процент 

на работници с увреждания или в неравностойно положение, съгласно изискването на образеца. 

При направена от комисията справка в публичния Регистър на специализираните предприятия и 

кооперации на и за хора с увреждания, се установи, че фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е 

регистрирана под №291/30.03.2015г. и отговаря на изискването на чл.12, ал.5, изр. второ от ЗОП. 

За комисията обаче не става ясно дали участникът отговаря на изискването, посочено в Раздел III 

от документацията и в чл.12, ал.5, изр.1 от ЗОП, съгл. което при възлагане на запазените 

обществени поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. С оглед на това участникът 

следва да предостави информация, видно от която да се покрива изискването на  Възложителя. 

            - в част III: Основания за изключване, Раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или професионално нарушение участникът не е посочил отговор на 

поставения въпрос: „Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, 

задълженията си в областта на екологичното, социалното и трудовото право?“. С оглед на това 

комисията не може да установи дали за него е налице основание за изключване. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка на поставения въпрос „Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване…“, участникът е посочил отговор „НЕ“ и е декларирал обстоятелствата, 

свързани с неговия статут по повод и при приложимостта на тези основания, но не е 

идентифицирал действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен 

собственик е описана в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Участникът следва да идентифицира действителните собственици на 

дружеството, за да удовлетвори изискването на Възложителя. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

02.08.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 
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3. Протокол №3 от 17.09.2018г. от закрито заседание на комисията, която разгледа 

допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 02.08.2018г. 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок. 

 След като разгледа представените допълнително документи от участниците, комисията 

установи, че са представили всички документи, попълнени съгласно указанията й, отговарящи на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор поставени от Възложителя. С оглед 

на установеното комисията предлага на Възложителя, участниците да бъдат допуснати до по-

нататъшно участие в процедурата по съответната обособена позиция.   

 При разглеждане на допълнително представените документи от участник „Социални 

норми“ ЕООД за обособена позиция №1, комисията установи, че участникът е представил  

декларация-свободен текст, с която декларира, че е допусната техническа грешка при попълване 

на първоначално подадения ЕЕДОП в част II, Раздел А, в поле „Само в случай, че поръчката е 

запазена“,  и че отговаря на изискванията на възложителя, съгласно чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП. С 

оглед на установеното комисията реши да разгледа офертата на участника за обособена позиция 

№1 като оферта от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или 

стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с 

увреждания или хора в неравностойно положение.  

Приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, удовлетворява 

изискванията на възложителя и предлага участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка по 

съответната обособена позиция, по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Социални норми“ ЕООД 
 В техническото предложение за обособена позиция №1 – Образец №3 участникът предлага 

срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца 

 В техническото предложение за обособена позиция №2 – Образец №3 участникът предлага 

срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца 

 

 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно 

изискванията и комисията предлага, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена 

позиция №1 и обособена позиция №2. 

 

 

2. „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД 
 В техническото предложение за обособена позиция №1 – Образец №3 участникът предлага 

срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца. 

 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно 

изискванията и комисията предлага, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена 

позиция №1. 

 

3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 
 В техническото предложение за обособена позиция №1 – Образец №3 участникът предлага 

срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 календарни месеца. 

 Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно 

изискванията и комисията предлага, същият да бъде допуснат до следващ етап по обособена 

позиция №1. 

 

Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници по съответната обособена позиция, 

оповестяване на предложените от тях цени и окончателно класиране на офертите на следващо 

заседание, което да бъде на  27.09.2018 г. от 14:00 ч. 
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4. Протокол №4 от 27.09.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

Поради платен годишен отпуск от основния състав на комисията отсъства Катрин 

Михайлова – юрисконсулт в община Ботевград - член, като същият се замести, до приключване 

работата на комисията, от резервен член – Таня Накова – главен експерт „Обществени поръчки, 

търгове и конкурси“, който подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП. 

 

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участниците по съответната обособена позиция и оповести  предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „Социални норми“ ЕООД 
1.1. За обособена позиция №1 предлага обща цена размер на 1 600,00 лева без ДДС. 

1.2. За обособена позиция №2 предлага обща цена размер на 200,00 лева без ДДС. 

 

2.„БМ АДВАЙЗ“ ЕООД 

 2.1. За обособена позиция №1 предлага обща цена размер на 1 210,00 лева без ДДС. 

 

3.„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

3.1. За обособена позиция №1 предлага обща цена размер на 1 400,00 лева без ДДС. 

 

 С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията и същата взе 

решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на ценовите предложения на 

допуснатите участници на следващо заседание, което ще се проведе на 31.10.2018г. от 10:00ч. 

 

5. Протокол №5 от 31.10.2018г. от закрито заседание на комисията, която продължи своята работа 

по обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в настоящата 

обществена поръчка и  направи окончателна оценка и класиране на офертите.  

 С оглед обстоятелството, че подадените оферти от участници ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „СВ. 

ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ЕООД, „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД и „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ 

ЕООД са с изтекъл срок на валидност, комисията изиска от същите в 3-дневен срок от получаване 

на искането да представят декларация /свободен текст/ за удължаване срока на валидност на 

офертите си, считано от датата на изтичане на първоначално декларирания срок на валидност, до 

сключването на договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

След извършване на тези действия на 31.10.2018г. в 10:30ч. комисията приключи своята 

работа и взе решение следващото заседание да бъде след изтичане на срока за получаване на 

декларациите за удължаване срока на валидност на офертите. 

 

 

На 06.11.2018г. в 10:00 часа, след като в указания срок са постъпили изисканите документи-

декларации за удължаване срока на валидност на офертите им, комисията се събра на закрито 

заседание в сградата на общинската администрация, за да продължи своята работа по обстойно 

разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и извършване на класиране на 

офертите. 

 

 Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участниците по съответната 

обособена позиция и установи, че предложената обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка по съответната обособена позиция не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс. Налице е 

съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовите предложения не 

бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки.  
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За обособена позиция №1, комисията извърши преценка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие 

на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, но не установи такова. 

 За обособена позиция №2, комисията не извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за 

наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, тъй като има само един допуснат участник.  

 

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избрания от Възложителя 

критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията 

 

I. Предлага за отстраняване следните участници: 

 - На основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във вр. с чл. 47, ал.3 от ППЗОП във вр. с т. 

17.5.2. от Раздел III от документацията за участие – участник Издателска къща „Св. Георги 

Победоносец“ ЕООД 

 

 

IІ. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

 На І-во място: „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД  

            На II-ро място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

            На III-то място: „Социални норми“ ЕООД 

 

► За обособена позиция №2: 

            На І-во място: „Социални норми“ ЕООД 

 

IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция. 

 

 На 06.11.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.181, ал.5 от ЗОП предостави 

настоящия Протокол за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените протоколи 

№1 от 28.06.2018г.; №2 от 02.08.2018г.; №3 от 17.09.2018г., №4 от 27.09.2018г. и №5 от 

31.10.2018г., и цялата документация по процедурата.  

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/* /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/ /Йорданка Цветкова/ 

 

2.  /П/ /Мариета Христова/ 

 

3.  /П/ /Катрин Михайлова/ 

 

                                 4.    /П/ /Ева Нишева/  

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни 


