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П Р О Т О К О Л  № 1 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
 

 от дейността на комисия назначена със Заповед № 50/12.04.2018 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 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАДЗОР В 
СТРОИТЕЛСТВОТО 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 ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., открита с Решение № 2 от 20.03.2018 год. 
на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 
20.03.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП 00962-2018-0002. 
 
  Днес, 12.04.2018 г. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Якимово, на 
адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 
и  

 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 
2. Инж. Иван Илиев Пасков – Директор на Дирекция „СИР и ТСУ“ 
3. Борис Иванов Борисов – Главен специалист в Дирекция „СИР и ТСУ“ 
4. Светла Стоянова Пешина – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП с № ВЕ-1684, правоспособен юрист; 
 
 се събра, в изпълнение на Заповед №50/12.04.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет 
на община Якимово, като проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, по 
отваряне на получените оферти в процедурата.  
  
 На откритото публичното заседание не присъстваха външни лица и/или редовно 
упълномощени представители на участниците.   
  
 В 10:30 часа от деловодството на общината с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП бяха 
предадени на Председателя на комисията регистър на постъпилите оферти и 7 бр. (седем) броя 
оферти на участници в процедурата. 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията, като уведоми 
членовете ѝ, че в обявения краен срок до 16:30 ч. на 11.04.2018 г., са постъпили следните оферти: 
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1. "СЕТ Инженеринг" ЕООД - вх. № 856 от 05.04.2018 г., в 12:30 часа 
2. "Стройнорм" ЕООД - вх. № 857 от 05.04.2018 г., в 12:35 часа 
3. "Технострой инвестконсулт" ЕООД - вх. № 961 от 05.04.2018 г., в 13:45 часа 
4. "Мега-строй-инженеринг" ЕООД - вх. № 980 от 10.04.2018 г., в 13:30 часа 
5. "Икар Консулт" АД - вх. № 986 от 10.04.2018 г., в 10:00 часа 
6. "Пловдивинвест" АД - вх. № 987 от 10.04.2018 г., в 10:15 часа 
7. "Трансконсулт - БГ" ООД - вх. № 993 от 11.04.2018 г., в 11:30 часа 

 
 След запознаване със списъка с постъпилите оферти и обявяване на протокола, 
председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
  

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ, 
НЕПРОЗРАЧНИ ОПАКОВКИ НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ 
И ОПОВЕСТИ  ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 1. Участник № 1: "СЕТ Инженеринг" ЕООД - вх. № 856 от 05.04.2018 г. 
 Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри". Председателят на комисията предложи на присъстващия представител, в 
съответствие с чл. 54, ал. 5 ППЗОП, да подпише техническото предложение на участника и плика 
"Предлагани ценови параметри".  

 
2. Участник № 2: "Стройнорм" ЕООД - вх. № 857 от 05.04.2018 г., в 12:35 часа 

 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри".  

 
3. Участник № 3: "Технострой инвестконсулт" ЕООД - вх. № 961 от 05.04.2018 г., в 
13:45 часа 
Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
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 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" 

4. Участник № 4: "Мега-строй-инженеринг" ЕООД - вх. № 980 от 10.04.2018 г., в 
13:30 часа 

 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" 

5. Участник № 5: "Икар Консулт" АД - вх. № 986 от 10.04.2018 г., в 10:00 часа 
 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" 

6. Участник № 6: "Пловдивинвест" АД - вх. № 987 от 10.04.2018 г., в 10:15 часа 
 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" 

 
7. Участник № 7: "Трансконсулт - БГ" ООД - вх. № 993 от 11.04.2018 г., в 11:30 часа 

 Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
 В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" 

След извършването на тези действия, Председателят на комисията закри публичната 
част от заседанието, като комисията продължи своята работа при условията на закрито 
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заседание, на което се разгледаха документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Непосредствено след приключване на откритото заседание се проведе закрито заседание, на 
което присъстваха всички членове на комисията. Комисията пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите, по реда на постъпването им. 

 
ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП,, ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ПРОВЕРКА 

 1. Участник № 1. "СЕТ Инженеринг" ЕООД - вх. № 856 от 05.04.2018 г., с ЕИК 
200079448. 

Участникът е представил следните документи: 
а) ЕЕДОП от участника – в ел. формат;  
б) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  
в) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
г) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 
д) Декларация – Образец № 6 
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 "СЕТ Инженеринг" ЕООД: 

- Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да 
изпълни заложените критерии за подбор. Същевременно и за двамата предложени експерти не е 
декларирано, че към настоящия момент са заети на договор при участника. В случай, че 
предложените лица се явяват външни (незаети на трудов договор при участника), то за същите 
следва да се представи надлежно попълнени и подписани от тях ЕЕДОП-и.  

- в представения ЕЕДОП не е декларирано съответствие с поставените изисквания за 
правоспособност, за упражняване на професионална дейност (т. 2.5 от разписаните Условия за 
участие), както и съответствие с изискването за икономическо и финансово състояние на 
участника (т.2.6).    

- Липсва представен Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към 
офертата - оригинал; 

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 променена 
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
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факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. 

 
2. Участник № 2. "Стройнорм" ЕООД - вх. № 857 от 05.04.2018 г.,  с ЕИК 200285252. 
Участникът е представил следните документи: 
а) ЕЕДОП от участника – в ел. формат;  
б) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  
в) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
г) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 
д) Декларация – Образец № 6 
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 "Стройнорм" ЕООД: 

- Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да 
изпълни заложените критерии за подбор. Същевременно За посочения Експерт „Геодезия“, не е 
декларирано, че към настоящия момент е зает на договор при участника. В случай, че 
предложеното лице се явява външно (незаето на трудов договор при участника), то за същото 
следва да се представи надлежно попълнени и подписани от него ЕЕДОП-и.  

- в представения ЕЕДОП не е декларирано съответствие с поставените изисквания за 
правоспособност, за упражняване на професионална дейност (т. 2.5 от разписаните Условия за 
участие), както и съответствие с изискването за икономическо и финансово състояние на 
участника (т.2.6).    

- Липсва представен Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към 
офертата - оригинал; 

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 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. 

 
3. Участник № 3. "ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД - вх. № 961 от 

05.04.2018 г.,  с ЕИК 200907206. 
Участникът е представил следните документи: 
а)  Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - оригинал; 
б) ЕЕДОП от участника – на хартиен носител;  
в) Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., оригинал;  
г) Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
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д) Образец № 5 - Декларация за срок на валидност на офертата 
е) Декларация – Образец № 6 
ж) Други документи, доказващи съответствие с поставените критерии за подбор; 
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 "ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД: 

- Участникът не е представил електронно подписан ЕЕДОП, съгласно изискванията и 
указанията от документацията за участие. 

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 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. 

 
4. Участник № 4. "Мега-строй-инженеринг" ЕООД - вх. № 980 от 10.04.2018 г., с ЕИК 

105560880. 
Участникът е представил следните документи: 
а)  Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - оригинал; 
б) ЕЕДОП от участника – на ел. носител и хартиен носител;  
в) Образец № 3 - Техническо 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 
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 "Мега-строй-инженеринг" ЕООД: 

 
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 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. 
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След извършване на тези действия, в 14:00 часа на 12.04.2018 год., Председателят на 
комисията закри заседанието. Следващото заседание на Комисията бе насрочено за 14.05.2018 
год. от 10:00 часа. 

 
 Днес, 14.05.2018 год. от 10:00 часа, в сградата на общинска администрация 

Якимово, на адрес: с. Якимово, ул. „Европа“ № 8, ет. 2, Заседателна зала, Комисията в редовен 
състав се събра и продължи работата си по разглеждане на получените 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 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО 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 ПО 
МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 
2020 Г., открита с Решение № 2 от 20.03.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на 
община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 20.03.2018 год. и уникален номер в РОП на 
сайта на АОП 00962-2018-0002. 

 
5. Участник № 5. "Икар Консулт" АД - вх. № 986 от 10.04.2018 г.,  с ЕИК 131192254. 
Участникът е представил следните документи: 
а)  Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - оригинал; 
б) ЕЕДОП от участника – ел. вариант;  
в) Образец № 3 - Техническо 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 
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 "Икар Консулт" АД. 

- в представения ЕЕДОП е декларирано съответствие с поставените изисквания за 
икономическо и финансово състояние на участника (т.2.6) – Част IV: Критерии за подбор, Раздел 
Б: Икономическо и финансово състояние, но не е посочена информация за застрахователя, 
валидността на застраховката, предмета на застраховка;  

- представеният от участника ЕЕДОП е електронно подписан с ел.подпис на 
представителя на дружеството Пламен Василев Владимиров. С оглед правния статут на същото и 
след извършена от комисията проверка в Търговския регистър се установи, че за дружеството 
има действащ и редовно избран надзорен съвет от 3-ма души. Съгласно чл.54, ал.2, както и от 
другите относими разпоредби на ЗОП и ППЗОП, част от обстоятелствата, които се декларират в 
ЕЕДОП се отнасят и до членовете на управителни и надзорни органи (какъвто е Надзорния съвет 
в АД (така и в чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП). Комисията приема, че следва ЕЕДОП от участника да 
бъде подписан от всички задължени лица по смисъла на цитираните разпоредби, за да бъде 
редовно подаден в процедурата. 

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

 
6. Участник № 6. "Пловдивинвест" АД - вх. № 987 от 10.04.2018 г.,  с ЕИК 825240527. 
Участникът е представил следните документи: 
а)  Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - оригинал; 
б) ЕЕДОП от участника – на хартиен носител и ел. вариант;  
в) Образец № 3 - Техническо 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 
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 
"Пловдивинвест" АД. 

 
7. Участник № 7. "Трансконсулт - БГ" ООД - вх. № 993 от 11.04.2018 г., с ЕИК 
121389659. 
Участникът е представил следните документи: 
а)  Образец № 1 - Опис на представените документи, приложени към офертата - оригинал; 
б) ЕЕДОП от участника –в ел. вариант;  
в) Образец № 3 - Техническо 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) Други документи, доказващи съответствие с поставените критерии за подбор; 
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 
"Трансконсулт - БГ" ООД. 
 
 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.  

Всички участници следва да съобразят указанията за начините на представяне на ЕЕДОП 
– подписан с електронен подпис. Същите са предоставени в условията на документацията за 
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участие.  За пълнота, следва да се отбележат и изрично предоставените за тази цел Методически 
указания и отговори от страна на Агенцията по обществени поръчки, които да подпомогнат 
участниците и с които комисията изцяло се съобразява при преценката си. 

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 12:30 часа на 

14.05.2018 год. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 
представяне на допълнителни документи. 
  
 Председателят на комисията даде указания в едиин и същи ден настоящият протокол да 
бъде публикуван на официалния интернет адрес на община Якимово– раздел Профил на 
купувача и да бъде изпратен до всички участници в настоящата процедура. 
 Настоящият протокол бе изготвен и подписан в 12:30 часа на 14.05.2018 г. и се подписа от 
председателя на комисията и от нейните членове, както следва: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:………/п/…….(Константин Василев Владов) 
Членове: 1. …./п..…..    2. ………/п/…..           
 (Габриела Кирилова Тодорова)        (Инж. Иван Илиев Пасков) 

3. ……/п/……..    4. ……/п/……….. 
(Борис Борисов)             (Светла Стоянова Пешина) 

 


