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П Р О Т О К О Л  № 2 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

 

 от дейността на комисия назначена със Заповед № 95/12.06.2018 г. на Георги 

Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, за отваряне, разглеждане и оценяване на 

получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на 

чл. 18, ал. 1, т. 12, с предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА 

НА С. ЯКИМОВО - ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, 

ОБЩ. ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН С  ДОГОВОР № 12/07/2/0/00021 ОТ 08.11.2017 

Г. ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., открита с Решение № 5 от 05.04.2018 год. и 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 10 от 

06.06.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с 

публикувано обявление в РОП на 05.04.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на 

АОП 00962-2018-0004. 

 

  Днес, 19.06.2018 г. от 11:00 часа в сградата на общинска администрация Якимово, 

на адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, се събра комисия съгласно 

посочената заповед № 95/12.06.2018 г.  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 

и  

ЧЛЕНОВЕ:  

1.Борис Иванов Борисов – гл.спец.УТКР в дирекция „СИР и ТСИ“ 

2. Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 

3. Инж.Иво Тонев Гаджов – външен експерт, магистър „Транспортно 

строителство“ 

4. Адв. Кремена Асенова Данева – външен експерт, юрист 

Комисията се събра в пълен състав от редовните си членове. Инж.Иво Гаджов се 

запозна с регистъра на получените оферти, както и с протокол № 1 от предходното 

публично заседание на комисията, след което попълни и подписа Декларация по чл.103, 

ал.2 от ЗОП. 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=850162&mode=view
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При условията на закрито заседание, се започна разглеждане на документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, последователно за всяка оферта, по 

реда на постъпването им. 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ПРОВЕРКА 

1. Участник № 1 - "Мегаинвест-холд" ЕООД. 

Участникът е представил в окомплектованата оферта следните документи: 

а) Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 

бр., оригинал; 

б) ЕЕДОП от участника;  

в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката с 

Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  

г) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

д) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 

е) Декларация – Образец № 6 

ж) Образец № 7 – Декларация за запознаване с условията на строителната площадка 

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, не 

констатира непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията по отношение 

на участник "Мегаинвест-холд" ЕООД.  С оглед на това, Комисията взе единодушно 

решение: Участник № 1 отговаря на поставените минимални изисквания за подбор, 

поради което офертата подлежи на разглеждане в следващия етап от работата на 

комисията по разглеждане и оценка на постъпилите оферти. 

 

2. Участник № 2 - ДЗЗД „Пътища Якимово 2018“ 

Участникът е представил в окомплектованата оферта следните документи: 

а) Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 

бр., оригинал; 

б) ЕЕДОП от участника ДЗЗД „Пътища Якимово 2018“; ЕЕДОП от „Екоинвест 

инженеринг“ ООД, с ЕИК 203893854 – партньор/съдружник в обединението; ЕЕДОП от 

„Актив Билдинг ИНК“ ЕООД, с ЕИК 203008787 – партньор/съдружник в обединението; 

ЕЕДОП от „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, с ЕИК 203769479; 
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в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката с 

Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  

г) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор;  

д) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата; 

е) Декларация – Образец № 6; 

ж) Образец № 7 – Декларация за запознаване с условията на строителната 

площадка; 

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира 

следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията по 

отношение на участника ДЗЗД „Пътища Якимово 2018“: 

По отношение на представения ЕЕДОП от ДЗЗД „Пътища Якимово 2018“: 

 - В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) – Участникът е 

декларирал, че не може да представи удостоверение за платени социално-осигурителни 

вноски и данъци. Участникът следва да има предвид, че преди сключване на договора, в 

случай, че участникът бъде избран за изпълнител (а и по всяко друго време) участниците 

следва да представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП и доказваща отсъствието на предвидените основания за отстраняване. В случая, 

задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, представляват задължително основание за 

отстраняване на участника; 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, участникът е 

отбелязал, че участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други 

икономически оператори. В случая представения ЕЕДОП е от самото ДЗЗД, което участва 

като самостоятелен икономически субект/оператор, а не от отделните дружества, които 

участват в обединението, от където следва, че в тази част следва да бъде деклариран 

отрицателен отговор.  

- По отношение на експертите „Контрол по качеството“ и Експерт „КБЗ” – 

участникът е декларирал изисканият специфичен опит (минимум 1 (една) дейност при 

извършване на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа или улична мрежа), но не е посочил 



                                                                                                        
 

Проект „Благоустрояване /рехабилитация/ на уличната мрежа на с.Якимово, община Якимово“, финансиран с Договор 

№ 12/07/2/0/00021 от 08.11.2017г. по Мярка М07-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 

7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.“ 

Стр. 4 от 10 

Възложител и не е посочил период на изпълнение, поради което за Комисията остава 

неясно дали обектите са изпълнени/завършени. 

- Представеният ЕЕДОП е подписан от лицето Цецка Георгиева, вписана като 

упълномощен представител. Участникът следва да представи на комисията документ за 

упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника – оригинал или нотариално заверено копие – в случай, че е приложимо. 

- Комисията изисква от участника да представи документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, съобразно разпоредбата на чл. 37, ал. 4 

от ППЗОП, както и вписаните изисквания в т. 3.4 от общата документация към поръчката.  

По отношение на представения ЕЕДОП от „Екоинвест инженеринг“ ООД, с 

ЕИК 203893854: 

 - В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) – „Екоинвест 

инженеринг“ ООД  е декларирал, че не може да представи удостоверение за платени 

социално-осигурителни вноски и данъци. Дружеството следва да има предвид, че преди 

сключване на договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител (а и по всяко 

друго време) участниците следва да представят документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП и доказваща отсъствието на предвидените основания за 

отстраняване. В случая, задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, представляват 

задължително основание за отстраняване на участника. Съобразно Чл. 57, ал. 1 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали 

преди или по време на процедурата. Съобразно ал. 2 от същия член, алинея 1 се прилага и 

когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.  

- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, участникът е 

отбелязал, че не участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с 

други икономически оператори. В случая представеният ЕЕДОП е от участник в ДЗЗД, 

доколкото става ясно за Комисията от представените документи, което означава, че 

„Екоинвест инженеринг“ ООД, като партньор/съдружник в ДЗЗД-то, участва в 

процедурата, заедно с други икономически оператори, а не е самостоятелен участник.  
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- В Част IV, Раздел Г: Годност, в полето: „За поръчки за услуги: Необходимо ли е 

членство в определена организация“, Участникът е отбелязал, че е необходимо специално 

членство е определена организация за изпълнение на съответната услуга. В конкретния 

случай, поръчката не е за изпълнение на услуга, а за строителство и Възложителят не е 

поставил подобно условие в представената документация към обществената поръчка. 

- Представеният ЕЕДОП е подписан само от лицето Цецка Георгиева, вписана като 

упълномощен представител. След като комисията извърши служебна проверка в 

Търговски регистър към Агенция по вписванията установи, че управител на дружеството е 

лицето Пламен Весков Петков, а негови собственици са Венци Младенов и  Пламен 

Петков. Участникът следва да има предвид разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съобразно 

която  основанията по ал. 1 на същия член (задължителни основания за отстраняване), т. 1, 

2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 

надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения от тези органи. От направената справка, както и водени от 

разписания законов императив, Комисията указва на участника, че цитираните по-горе 

лица следва също да декларират, че по отношение на тях не се прилагат предвидените 

задължителни основания за отстраняване, а също и специфичните такива, като подпишат 

чрез ел. подпис представения от дружеството ЕЕДОП. 

По отношение на представения ЕЕДОП от „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД, с 

ЕИК 203008787: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) – „Актив 

Билдинг ИНК“ ЕООД е декларирал, че не може да представи удостоверение за платени 

социално-осигурителни вноски и данъци. Дружеството следва да има предвид, че преди 

сключване на договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител (а и по всяко 

друго време) участниците следва да представят документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП и доказваща отсъствието на предвидените основания за 

отстраняване. В случая, задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, представляват 

задължително основание за отстраняване на участника. Съобразно Чл. 57, ал. 1 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали 

преди или по време на процедурата. Съобразно ал. 2 от същия член, алинея 1 се прилага и 
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когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.  

- По отношение на експертите „Контрол по качеството“ и Експерт „КБЗ” – 

участникът е декларирал, че същите притежават изискания специфичен опит (минимум 1 

(една) дейност при извършване на строително-монтажни работи по изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа или улична мрежа), но 

не е посочил Възложител и не е посочил период на изпълнение, поради което за 

Комисията остава неясно дали обектите са изпълнени/завършени. 

По отношение на представения ЕЕДОП от „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, 

с ЕИК 203769479:  

- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д) – „ГАРАНТ-90-

ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД е декларирал, че не може да представи удостоверение за платени 

социално-осигурителни вноски и данъци. Дружеството следва да има предвид, че преди 

сключване на договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител (а и по всяко 

друго време) участниците, както и третите лица, следва да представят документите, чрез 

които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и доказваща отсъствието на 

предвидените основания за отстраняване. В случая, задълженията за данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по 

седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, по смисъла на чл. 

54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, представляват задължително основание за отстраняване. Съобразно 

Чл. 65, ал. 4 третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях 

да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Чл. 57, ал. 1 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали 

преди или по време на процедурата. Съобразно ал. 2 от същия член, алинея 1 се прилага и 

когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.  

- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А, участникът е 

отбелязал, че дружеството участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

заедно с други икономически оператори. Доколкото става ясно за Комисията от 
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представените документи, участник в настоящата процедура е ДЗЗД „Пътища Якимово 

2018“, с участници в обединението - „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД и „Екоинвест 

инженеринг“ ООД, което означава, че „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД не е 

партньор/съдружник в ДЗЗД-то. Предвид декларираната в настоящия ЕЕДОП информация 

и явното разминаване с декларираната информация в останалите ЕЕДОП-и, Комисията, на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП изисква от участника да представи изрично разяснение 

в какво качеството лицето - „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД е представило ЕЕДОП по 

настоящата процедура. 

 Изискуеми документи, на основание чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП: 

 - Коригирани ЕЕДОП-и други относими документи, по преценка на Участника, 

съобразно горните констатация. 

 - Изрично разяснение от участника (изискано на основание чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП); 

В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 

право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и 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 или заявления за участие. 

 

В 15:30 часа, комиисята преустанови работата си, като по общо решение за 

следваща дата за продължаване разглеждане на офертите на другите два участника 

се определи датата 29.06.2018г. от 13:30 часа.  

 

Днес, 29.06.2018 г. от 13:30 часа в сградата на общинска администрация Якимово, 

на адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, се събра комисията 

съгласно заповед № 95/12.06.2018 г.  в състав от редовните си членове и продължи 

работата си по разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена 

поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, с предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА 

УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО - ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ 

ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН С  ДОГОВОР № 12/07/2/0/00021 ОТ 

08.11.2017 Г. ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., открита с Решение № 5 от 05.04.2018 год. и Решение 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 10 от 

06.06.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано 
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обявление в РОП на 05.04.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП 00962-2018-

0004. 

 

Комисията, пристъпи към преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, на останалите оферти в процедурата. РЕЗУЛТАТИТЕ СА 

както следва: 

3. Участник № 3 - „Пътинженеринг – М“АД  

Участникът е представил в окомплектованата от него оферта следните документи: 

а) Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 

бр., оригинал; 

б) ЕЕДОП от участника и ЕЕДОП от „ПСТ Груп“ ЕАД;  

в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката с 

Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  

г) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

д) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 

е) Декларация – Образец № 6 

ж) Образец № 7 – Декларация за запознаване с условията на строителната площадка 

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, не 

констатира непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията по отношение 

на участник „Пътинженеринг – М“АД. С оглед на това, Комисията взе единодушно 

решение: Участник № 1 отговаря на поставените минимални изисквания за подбор, 

поради което офертата подлежи на разглеждане в следващия етап от работата на 

комисията по разглеждане и оценка на постъпилите оферти. 

 

4.Участник № 4 - „Нивел Строй“ ЕООД  

Участникът е представил в окомплектованата от него оферта следните документи: 

а) Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - 1 

бр., оригинал; 

б) ЕЕДОП от участника;  

в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката с 

Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  
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г) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

д) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 

е) Декларация – Образец № 6 

ж) Образец № 7 – Декларация за запознаване с условията на строителната площадка 

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира 

следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията по 

отношение на участник „Нивел Строй“ ЕООД:  

– Съобразно общите условия към поръчката, участниците следва да са реализирали 

минимален общ оборот, за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, 

включително минимален оборот от строителство на улици или пътища и съоръженията, 

към тях в размер на минимум 4 000 000 лв. (четири милиона лева). При подаване на 

офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част 

IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.  Участникът, в представения от него ЕЕДОП е декларирал 

оборот, реализиран през 2018 год., който не се отнася към реферирания период, а именно 

последните три приключили финансови години. 

- В Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП, за посочения Експерт „КБЗ“ е 

декларирано, че същият притежава удостоверение за успешно преминат курс на обучение 

по безопасност и работа, съобразно Наредба № РД-07-2 ОТ 16.12.2009 год. Съобразно 

общите условия към документацията по поръчката, за експерт на посочената позиция се 

изисква притежаване на валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в 

строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалент. Наредбите 

регламентират различни задължения и отговорности, поради което и не би могло да се 

приеме, че същите са еквивалентни. По разбиране на комисията от така предоставената 

информация за участника се констатира, че не е представил доказателства, че в екипа си за 

изпълнение ще разполага с експерт, който отговаря на изискванията на възложителя за 

заемане на позицията «Експерт КБЗ». 

Изискуеми документи, на основание чл. 54, ал. 8-10 от ППЗОП: 

 - Коригиран ЕЕДОП и други относими документи, по преценка на Участника, 

съобразно горните констатация. 

В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия  протокол, участникът има 

право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които съдържат 
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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 или заявления за участие. 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ДОКУМЕНТИ: 

Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на настоящия протокол.  

 

Документите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

"ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ". Посочва се наименованието на 

поръчката, участник, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс, електронен 

адрес. Документите са представят в деловодството на община Якимово, с адрес: с. 

Якимово, ул. „Европа“ № 8, от участника или упълномощен негов представител, лично 

или по пощата с обратна разписка, или чрез куриерска служба. 

След извършване на тези действия, Комисията приключи своята работа в 16:30 часа 

на 29.06.2018 год. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане 

на срока за представяне на допълнителни документи. 

 Председателят на комисията даде указания в един и същи ден настоящият 

протокол № 2, заедно с Протокол № 1 от 12.06.2018г., да бъдат публикувани на 

официалния интернет адрес на община Якимово– раздел Профил на купувача и да бъдат 

изпратени до всички участници в настоящата процедура. 

 

 Настоящият протокол № 2, състоящ се от 10 (десет) страници бе изготвен и 

подписан в неговата цялост в 16:30 часа на 29.06.2018 г. и се подписа от председателя на 

комисията и от нейните членове, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Константин Василев Владов ……/п/……. 

Членове: 

1. Борис Иванов Борисов ………/п/……..    

2. Габриела Кирилова Тодорова ………/п/…..        

3. Инж. Иво Тонев Гаджов………/п/…….. 

4. Адв. Кремена Асенова Данева……/п/…… 

 

(*Подписи заличени на основание чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни) 
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