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П Р О Т О К О Л № 3 

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

 

 

На 30.06.2017 г., от 11:00 часа, в Заседателна зала на община Айтос, Комисията, 

назначена със Заповед № РД-08-101/13.02.2017 г. на Кмета на Община Айтос за избор 

на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 

Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: „Пречиствателна 

станция за отпадъчни води на град Айтос“, с уникален номер в Регистъра на 

обществените поръчки 00195-2016-0021, открита с Решение № ОП-19-54 от 09.12.2016 

г. на Кмета на Община Айтос, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос 
и Членове:  

1. инж. Димитър Георгиев Зайков – инженер ПГС; 

2. инж. Йорданка Симеонова Попова – инженер ПГС; 

3. Весела Бориславова Бубова – еколог; 
4. Йоан Йоанов Костадинов – правоспособен юрист; 

 

проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от 

ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 

2 от 27.06.2017 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя 

съобщение за провеждане на настоящото заседание.  

 

На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на 

подалите заявление за участие в процедурата и представители на средствата за масово 

осведомяване, а именно: 

1. Катя Йорданова Костадинова – представител на вестник „Народен приятел“ 

 

I. Комисията обяви резултатите от оценяването, на допуснатите до този етап 

оферти, по Показатели К.1.1, К.1.2, К.1.3 и К.1.4 отразени в Протокол № 2 от 27.06.2017 

год. 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, 

както следва: 

 

1. Участник  БИМ Консултинг ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-73 от 

30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 235 000,00 лв. (словом: двеста тридесет и пет хиляди лева) без ДДС.  

 

2. Участник  Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-74 от 30.01.2017г.  
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 
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цена в размер на 313 200,00 лв. (словом: триста и тринадесет хиляди и двеста лева) без 
ДДС.  

 

3. Участник  Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“, с подадена 

оферта вх. № 92-Ф-75 от 30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 269 999,00 лв. (словом: двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева) без ДДС.  

 

4. Участник  Инвестиционно проектиране ЕООД, с подадена оферта вх. 

№ 92-Ф-76 от 30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 257 200,00 лв. (словом: двеста петдесет и седем хиляди и двеста лева) 

без ДДС.  

 

5. Участник Юнитем Айтос ДЗЗД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-77 от 
30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 165 000,00 лв. (словом: сто шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС.  

 

6. Участник  Мист Проект ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-80 от 

30.01.2017г.    
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 180 000,00 лв. (словом: сто и осемдесет хиляди лева) без ДДС.  

 

7. Участник  Агронт ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-81 от 

30.01.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 299 800,00 лв. (словом: двеста деветдесет и девет хиляди и 

осемстотин лева) без ДДС.  

 

 8. Участник  ДЗЗД Транс - ЕР, с подадена оферта вх. № 92-Ф-118 от 

10.02.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 234 333,00 лв. (словом: двеста тридесет и четири хиляди триста и 

тридесет и три лева) без ДДС.  
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9. Участник  АД Василева и Георгиева, с подадена оферта вх. № 26-00-2 от 

10.02.2017г. 
 Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в 

която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ – 

Образец № 4 от документацията за участие, съдържащо следната предложена обща 

цена в размер на 235 000,00 лв. (словом: двеста тридесет и пет хиляди лева) без ДДС.  

 

След оповестяване на ценовите предложения Комисията продължи работата си 

в закрито заседание, на което извърши преглед на ценовите предложения за 
съответствие с изискванията на Възложителя и дали е налице хипотезата на чл. 72, ал. 

1 от ЗОП.  

По отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи, че 

предложенията на участниците са в рамките на прогнозната стойност, представени са 

съгласно образеца и указанията в него, не съдържат грешки. 

 

III. Писмени обосновки. 

Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от 
ЗОП, от която се установи, че Ценовите предложения на участниците „Юнитем 

Айтос“ ДЗЗД и „Мист проект” ООД са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средните стойности на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка. 

Предвид изложеното бе взето решение на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 

участниците да бъде изискана подробна писмена обосновка относно начина на 

образуване на предложенията им по показател: предлагана цена K2, като срока за 

представянето им следва да бъде 5-дневен срок от получаване на искането от 

участника. 

В 13.00 часа беше закрито заседанието на комисията. 

 

На 11.07.2017г. в 09.00 часа комисията, в редовен състав, се събра на закрито 

заседание, като задачата й беше да извърши преглед на представените писмени 

обосновки, както следва: 

1. „Юнитем Айтос“ ДЗЗД, с вх. №  92-Ф-869/05.07.2017г.; 
2. „Мист проект” ООД, с вх. № 92-Ф-858/1/ от 06.07.2017 г.; 

 

Участникът „Мист проект” ООД не е представил в законоустановения 5-

дневен срок обосновка за начина на образуване на предложената от него цена. 

МОТИВИ: 

Писмото е изпратено на участника на посочения от него е-майл адрес по 

електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. Срокът за представянето на обосновка изтича на 05.06.2017 год. в 

17:00 часа в рамките на установеното работно време на общината. Участникът е 

изпратил на е-майл адреса на общината писмена обосновка на 06.07.2017 год. в 15:29 

часа, която е входирана в деловодството на общината с вх. № 92-Ф858(1) от 06.07.2017 

год. На 07.07.2017 год. обосновката е получена и по куриер в общината,  но е след 

определения срок от комисията, а и не са спазени условията на Закона за електронния 

документ и електронния подпис от участника.  

Предвид гореизложеното, както и на основание чл.107, т. 3, предложение първо 

от ЗОП, Комисията предлага офертата на „Мист проект” ООД – представена с вх.№ 
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92-Ф-80 от 30.01.2017г. да бъде отстранена от участие поради изложените по-горе 

мотиви. 

 

Разглеждане на представената обосновка от Комисията: 

1. „Юнитем Айтос“ ДЗЗД, с вх. №  92-Ф-869/05.07.2017г. 
Участникът е представил обосновка относно показател: K2 - предложена цена, 

като се позовава на следните аргументи, които ще бъдат описани накратко в настоящия 

Протокол: В точка 1 участникът посочва, че предлаганата цена за изпълнение на 
поръчката, а именно – 165 000,00 лева без ДДС при формирането, на която са взети 

предвид изброените фактори, като е съобразена с броя на ангажираните експерти, 

продължителността на представяната услуга и заложен минимален процент печалба. 

Зависимостта между висока цена на услугата и качественото изпълнение и 

предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка, която не следва да е 

правопропорционална и не съществува необходимост да бъде предлагана цена, която е 

необосновано висока, предвид обема и обхвата на услугата, която следва да се 

предостави. В точка 2 в представената обосновка участникът е посочил, че в 

съответствие с изложените съображения, е предложил следната разбивка: 

- На първо място посочва, че предложените от него експерти за 

изпълнение на поръчката, са 8 броя, съгласно изискванията на възложителя. 

Ръководителят на екипа е икономист и управител на фирмата – партньор „Юни 

Проджект“ ЕООД; 

- На второ място е посочил, че разполага с  богата техническа база, което 

му спестява необходимостта от осигуряването на оборудване, с което да може да 

изпълнява договорните си задължения по отчитане на двата проекта, както и разходите 
за наемането и поддръжката им. 

Посочил, е че предлаганата цена е калкулирана при осъществяване на 

посещения на място и от тримата експерта. Като средна честота на посещенията е 

заложил посещение веднъж седмично за първоначално събиране на информация, за 
запознаване на място с напредъка на дейностите, които биха имали отношение към 

навременното законосъобразно отчитане на проектите. 

По-нататък в табличен вид е описал разходите, които са били съобразени при 

формиране на цената, както и основанията за тяхното включване: 
Вид разход Ед. брой 

/кол-во/ 

Общ брой 

/кол-во/  

Брой експерти общо Забележка 

Дневни пари 20 лева/при  

нощувка са 

предвидени 

дневни пари 

за 2 дни, 

общо 40 лв. 

за два дни за 

1 експерт 

96 * 40 = 3840 

лева 

8 бр. експерта /24 

месеца по 1 

посещение на всеки 

от 8-те експерта 96 

посещения/ 

3 840,00  

Квартирни  96 бр. 

нощувки 

96 * 60 = 3840 8 бр. експерта /24 

месеца по 1 

посещение на всеки 

от 8-те експерта 96 

посещения/ 

5760,00 Цената за 

нощувка е 

определена 

като средна 

цифра 

Дневни пари 

/без нощувки/ 

10 лева /ден/ 

1 експерт 

24 месеца * 1 

посещение на 8 

експерта 192 х 

10 = 1920 

8 бр. експерта /24 

месеца по  8 

експерти - 192 

посещения/ 

1920,00  

Пътни разходи 42-лв. 192 * 42 = 8064 8 бр. експерта /24 8 064,00 Изчислени на 
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София-Айтос-

София 

двупосочен 

билет  
лв. месеца по  8 

експерти - 192 

посещения/ 

база средно 

месечно 

потребление 

при отчитане 

на 

сходнипроекти 

с близък обем 

и обхват. 
Канцеларски 

материали и 

куриерски 

услуги 

171,50 

лева/месец 

171,50 * 24 

месеца = 4 

116,00 лв. 

Хартия, тонер, 

папки, класьори, 

дискове, 

поддръжка на 

мултифункционалн
ите устройства, 

ползване на 

куриерси услуги 

при осъществяване 

на кореспонденция 

с Възложителя 

4 116,00  

Осигуряване на 

възнаграждения 

на 8 бр. 

експерти 

8 бр. 8 * 650,00 лв. * 

24 месеца = 124 

800,00 

 124 800,00  

Печалба  10 % 10% За целия период на 

договора 

16 500,00 Заложена е 

оптимална 

печалба при 

условията на 

отчитане на 

два проекта 

    165 000,00 Цената е без 
ДДС 

 В своята обосновка участникът е посочил, че така посочените мотиви 

обосновават приложимостта на предвидените в ЗОП условия, при които е допустимо 

прилагане на 20 % по-благоприятна цена, а именно наличието едновременно на две 

условия: 

- Наличие на изключително благоприятни условия за участника – екип от 
висококвалифицирани експерти, които не се нуждаят от повишаване на 
квалификацията си; наличие на собствен оборудван офис на територията на град 

София и наличие на постоянни приходи от изпълнението на други  проекти, които 

водят до спестяването на разходи за възнаграждения на експертите, работещи на 
трудов договор и издръжка на офис; 

- Икономичност при изпълнение на поръчката – висококвалифицирани 

експерти, работещи на трудов договор в дружеството, наличието на постоянни 

приходи от изпълнението на други проекти и водят до спестяването на разходи. 

 

МОТИВИ:  

Комисията не приема така представената обосновка на участника „Юнитем 

Айтос“ ДЗЗД,  с  подадена оферта вх. № 92-Ф-77 от 30.01.2017г., поради липса на 
обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за 
изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за 

участника и/или икономичност при изпълнението на обществената поръчка или 

техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложената цена пред 

останалите участници,а именно: 
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На първо място следва да бъде отбелязано, че комисията за разглеждане и 

оценка на офертите е спазила процедурата по чл.72, ал. 1 от ЗОП и е изискала 
подробна писмена обосновка на предлаганата от участника цена за изпълнение на 
поръчката. 

 На следващо място комисията не приема посоченото от участника в 

обосновката, като: 

-  Наличието на екип от висококвалифицирани експерти, които не се нуждаят 

от повишаване на квалификацията им; наличие на собствен оборудван офис на 

територията на град София и наличие на постоянни приходи от изпълнението на други  

проекти, които водят до спестяването на разходи за възнаграждения на експертите му, 

работещи на трудов договор и издръжка на офис; 

За комисията не е ясно наличието на собствен оборудван офис на територията 
на град София, с какво допринася за оферираната по-ниска цена. В този смисъл не 
намира аргументи за някакви ясно изразени конкурентни предимства от техническо 

естество, които да са по-благоприятни и биха могли да обосноват ценовата оферта на 

участника. На следващо място комисията установи, че в депозираната писмена 

обосновка участникът нееднократно акцентира върху възможността да използва 

ресурси на база други постоянни приходи от изпълнението на други проекти, по които 

се осигурява възнаграждение, поради което водят до спестяването на разходи за 

възнаграждения на експертите му. Участникът твърди, че същите получават 

възнаграждението си на друго основание. Комисията счита за икономически 

необоснована тезата, че въз основа на други изпълнявани проекти, по които се 

осигурява възнаграждение - редица от разходите на участника могат да останат 

некалкулирани при формиране на предлаганата от него цена. 

- Наличието на икономичност при изпълнение на поръчката – участникът 
посочва в обосновката си висококвалифицирани експерти, работещи на трудов договор 

в дружеството, наличието на постоянни приходи от изпълнението на други проекти, 

които водят до спестяването на разходите му. 

Комисията намира, че посоченото обстоятелство - наличието на квалифициран 

персонал - не представлява конкурентно предимство за участника, тъй като 

изискванията към квалификацията и опита на екипа – от една страна, са част от 

минималните изисквания, заложени от Възложителя, които следва да бъдат покрити от 
участниците в процедурата, а от друга страна - всеки от допуснатите участници е 

доказал, че има на разположение екип, със сериозен опит в областта на предмета на 

поръчката – обстоятелство, което не се разглежда от комисията като предимство за 

съответния участник, а единствено като квалификационно изискване за допустимост на 

съответната оферта. Притежаваният персонал е стандартен показател, съпоставим с 

тези на останалите участници в процедурата, но той не попада в обхвата на 
регламентираните от законодателя хипотези, въз основа на които комисията за 
провеждане на процедурата може да приеме обосновката за 20 %  по – ниска цена. 

Комисията не може да приеме, че единствено наличието на персонал от 

участника дава предимство, като по-благоприятно положение за участника и условия 

на субекта спрямо другите участници по смисъла на чл.72, ал.2, т.1 и т. 2 от ЗОП, в 

случай, че участникът е имал предвид това законово обстоятелство. 

На следващо място комисията не приема посоченото от участника, че наличието 

на богата техническа база му спестява необходимостта от осигуряването на 

оборудване, с което да може да изпълнява договорните си задължения по отчитане на 

двата проекта. Предметът на настоящата поръчка е Предоставяне на техническа 

помощ за управлението на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 
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Айтос“. Изпълнението на дейността включва оказване на техническа помощ във връзка 

с изпълнение на проекта, в това число и услуги, извършени от инженери, икономисти, 

юристи и други специалисти, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, 
която да подкрепя ЗИП при организацията и управлението на проекта.   

Т.е. настоящата поръчка се възлага за оказване на техническа помощ във връзка 
с изпълнение на един проект, а не както се е  обосновал участникът за отчитането на 

двата проекта.  

За комисията не е ясно посоченото от участника в таблицата за: Осигуряване на 

възнаграждения на 8 бр. експерти умножено със 650,00 лв. на експерт за месец  

умножено с 24 месеца е равно на 124 800,00, т.е. колко човекочаса работа на 

ключовите експерти и на ръководителя екип, по осреднена часова ставка предвижда 

участника, за изпълнение на дейността. Комисията не може да направи проверка на 

заявените от участника данни за начина на образуване на възнаграждението. 

За ръководителя на екип, участника в представената обосновка  е посочил, че е 

и управител на фирмата – партньор „Юни Проджект“ ЕООД, по-нагоре в таблицата е 

предвидил възнаграждение в размер на 650,00лв. Съгласно Приложение № 1 към чл. 9, 

ал.1, т.1 от Закона за бюджета на данък обществено осигуряване за 2017 г. месечният 

осигурителен доход за ръководителя или управителя  е 970,00 лева. т.е. участникът в 

разбивката е калкулирал възнаграждение за ръководителя с 320,00лева по-малко. 

Представената рекапитулация на предвидените разходи за изпълнение на предмета на 

поръчката не съответства на предложената по-ниска цена от участника. 

Никъде в обосновката не е посочена почасовата заетост, нито пък размерът на 

часова ставка при ценообразуване на месечното възнаграждение на специалистите, 

наети на граждански договор, както следва: Стела Любенова Иванова – експерт 
пречиствателен процес, Валя Николова Димитрова експерт финанси и Кристина 
Валентинова Георгиева – експерт юрист, поради което комисията счита, че участникът 
в представената таблица по-горе следва да е калкулирал отделна стойност за 3 

експерти. В посочената разбивка по-горе участникът декларира, че експертите му са 

служители назначени на  трудов договор, в ЕЕДОП са декларирани като експерти 

назначени на граждански договор, т.е. участникът си противоречи сам на себе си с това 

свое изявление.  

На следващо място специалистите наети на граждански договор се осигуряват 

по различно процентно съотношение спрямо работещите на трудово правоотношение, 

което е дължимо от работодател, както и участникът не е представил в калкулацията. 

Липсва в калкулацията начисленията за социално и здравно осигуряване, които 

са за сметка на работодателя, т.е. участникът не е докакал оферираната по-ниска цена. 

 

Комисията счита, че с оглед признатото ѝ от ЗОП право да преценява по 

целесъобразност (и съгласно практиката на КЗК и на ВАС, например  решение № 1079 

от 04.09.2013 г. на КЗК потвърдено с Решение № 106/2014 г. на ВАС, Решение № 

714/2014 г. на КЗК и други) и в рамките на тази целесъобразност не приема доводите и 

аргументите, представени от участника като обективно обуславящи ценовата му 

оферта по показател: Предлагана цена К2 в нейната цялост.  

Комисията на основание чл. 72, ал. 3, изречение трето от ЗОП не приема 

предложената от участника цена, тъй като с представената обосновка участникът не е 

обосновал предложената цена или разходите, в нея не са спазени норми и правила, 

свързани със социалното и трудовото право. 

Предвид гореизложеното Комисията предлага офертата на „Юнитем Айтос“ 

ДЗЗД – представена с вх. № 92-Ф-77 от 30.01.2017г.на основание чл.107, т. 3, 
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предложение второ от ЗОП, да бъде отстранена от участие поради изложените по-горе 

мотиви. 

 

IV. Оценка на участниците по показател за оценка – K2. 

Съгласно документацията за участие, Оценката на участниците по показателя 

K2, се получава по следната формула: 

 K2 - предложена цена - с максимален брой точки - 40 

Оценката се формира по формулата: 

 

K2 = (Цmin / Цi) х 40 = .......... (брой точки), където: 

Цmin  - е минималната предложена цена в лева,  съгласно Ценовите предложения 

от всички допуснати до оценка участници; 

Цi - е предложената цена в лева, съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник. 

№ Участник 

Предложена цена Оценка по 

показател – 

K2 

1. БИМ Консултинг ООД 235 000,00 39,89 

2. Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД 313 200,00 29,93 

3. Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“ 269 999,00 34,72 

4. Инвестиционно проектиране ЕООД 257 200,00 36,44 

5. Агронт ЕООД 299 800,00 31,27 

6. ДЗЗД Транс - ЕР 234 333,00 40 

7. АД Василева и Георгиева 235 000,00 39,89 

При гореописаните обстоятелства, съгласно документацията за участие, 

Комисията пристъпи към комплексна оценка на предложението на участника. 

 

Съгласно документацията за участие,  Комплексната оценка на всяка оферта ще 

се определя съгласно следната формула:  

 

Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на участниците 

Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата:   

К0 = K1 + K2   

Комплексните оценки на участниците са: 

№ Участник 

Оценка по 

показател 

– К.1.1 

Оценка по 

показател 

– К.1.2 

Оценка 

по 

показате
л – К.1.3 

Оценка 

по 

показате
л – К.1.4 

Оценка 

по 

показате
л – K2 

Комплекс
на оценка 

- К0 

1. 
БИМ Консултинг 
ООД 

15 15 15 15 39,89 99,89 

2. 
Европрограм - КВП 

Консулт ДЗЗД 
15 15 15 15 29,93 89,93 

3. 
Обединение 

„Техническа помощ 

Айтос 2017“ 

15 15 15 15 34,72 94,72 

4. 
Инвестиционно 

проектиране ЕООД 
15 15 15 15 36,44 96,44 

5. Агронт ЕООД 15 15 15 15 31,27 91,27 

6. 
ДЗЗД Транс - ЕР 15 15 15 15 40 100 
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7. 
АД Василева и 

Георгиева 
15 15 15 15 39,89 99,89 

 

V. След извършване на комплексното оценяване, Комисията извърши класиране 

на офертите в откритата процедура, както следва:  

I-во място - участник ДЗЗД Транс - ЕР, с комплексна оценка от 100 точки; 

II-ро място 

- участник БИМ Консултинг ООД, с комплексна оценка от 99,89 точки; 

- участник АД Василева и Георгиева, с комплексна оценка от 99,89 точки; 

III-то място - участник Инвестиционно проектиране ЕООД, с комплексна 
оценка от 96,44 точки; 

IV-то място - участник Обединение „Техническа помощ Айтос 2017“, с 

комплексна оценка от 94,72 точки; 

V-то място - участник Агронт ЕООД, с комплексна оценка от 91,27 точки; 

VI-то място - участник Европрограм - КВП Консулт ДЗЗД, с комплексна 

оценка от 89,93 точки; 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на техническа помощ за 

управлението на проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град 

Айтос“, с класирания на I-во място участник.  

Този протокол е съставен на 11.07.2017 год. 

 

 

Председател:………(П)……………….. 

     Мариана Димова  

и Членове:  

1. …………(П)………………  3. …………(П)…………………. 

          инж. Димитър Зайков    Весела Бубова  

 

2. …………(П)………………  4. ……………(П)………………. 

         инж. Йорданка Попова    Йоан Костадинов 

 


