
УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос  

 

Дата:07.05.2020г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

(съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-224 от 09.04.2020 г. на 

Кмет на община Айтос за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез 

„публично състезание“, с предмет: „Предоставяне на услуги със строителна техника по 

почистване на локални замърсявания и/или нерагламентирани сметища на 

територията на община Айтос през 2020 год., открита с Решение № ОП-20-4  от 

16.03.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-

0002, в състав: 

Председател: Мюмюн Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“ 

Членове:  

1. Невин Скендер – външен експерт, юрист; 

2. Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“; 

 

I. Участници в процедурата 

 

До 17:00 часа на 08.04.2020 год.  е постъпила 1 оферта за участие в „публичното 

състезание“, а именно: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-331/ 27.03.2020 год., 13:54 ч. „Дънак“ ЕООД 

 

II. Предложение за отстраняване  на участници заедно със съответните мотиви: 

НЯМА 

 

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с 

класирания на първо място участник 

Комисията извърши класирането, както следва:  

1-во място - участник „Дънак“  ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-331/ 27.03.2020 год., с 

комплексна оценка - 100 точки. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги със строителна 

техника по почистване на локални замърсявания и/или нерагламентирани сметища 

на територията на община Айтос през 2020 год.“, с класирания на 1- во място участник. 

 



       Настоящият протокол е съставен на 07.05.2020 год.  в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 

утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

     

      На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол по чл. 

181, ал. 4 от ЗОП, представляват Протокол  № 1 от 21.04.2020 год., Протокол № 2 от 

30.04.2020 год., Протокол № 3 от 07.05.2020 год. 

           

Председател: ………/П/…………….. 

 Мюмюн Мюмюн 

Членове: 

1. ………/П/……………      2. ………/П/………… 

   Невин Скендер      Катя Иванова   
 

Настоящият протокол, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата 

документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 07.05.2020 

год. 

 

Предал:………/П/………………      - Председател на комисията 

 

Приел:…………/П/…………….  - Възложител  

      Васил Едрев  

Кмет на Община Айтос 


