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П Р О Т О К О Л   №1 

 

Днес 07.04.2020г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Сърница се събра 

комисия в състав: 

Председател: Айтен Туджар – Юрисконсулт, Дирекция ФБАПИО, Община Сърница 

Членове: 

Адв.Мирослава Георгиева - Юрист; 

СелвиеДжасурова – Гл.специалист ЕПСП, Дирекция АОМР, Община Сърница, 

назначена със Заповед №З-00115/07.04.2020г. на Кмета на Община Сърница със 

задача: да разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, 

ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на 

Общинска администрация – Сърница”. 

 

От деловодството на Община Сърница бе представен на комисията регистър на 

подадените оферти, ведно с постъпилите 5 броя оферти, както следва: 

1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр.София, бул.”Цариградско шосе” №139 – вх.№СР-

1211/02.04.2020г. в 11:11 часа; 

2. „Перун ККБ” ЕООД, гр.Благоевград, ул.”Петко Д. Петков” №10 – вх.№ СР-

1212/02.04.2020г. в час 11:14; 

3. „ПРО ИНФО” ЕООД, гр.София, ул.”Проф. Станчо Ваклинов” №6 – вх.№ СР-

1233/06.04.2020г., в час 09:53; 

4. „ГАМЕО” ЕООД, гр.София, ул.”Ралевица” №83А, ет.4, ап.14 – вх.№ СР-

1235/06.04.2020г., в час 10:24; 

5. „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа, обл.Ямбол, 

ул.”Граф Игнатиев” №52 – вх.№ СР-1241/06.04.2020г., в час 13:17. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха декларации за 

обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, ал.10 и ал.13 от ППЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, постъпили в деловодството на 

Община Сърница, както следва: 

1.КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр.София, бул.”Цариградско шосе” №139 – 

вх.№СР-1211/02.04.2020г. в 11:11 часа. 
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Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му 

предложение– участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 

26 647,00лв. без ДДС. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на участника се 

подписа от тримата членове на комисията. 

 

2. „Перун ККБ” ЕООД, гр.Благоевград, ул.”Петко Д. Петков” №10 – вх.№ 

СР-1212/02.04.2020г. в час 11:14. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му 

предложение – участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 

29 500,00 лв. без ДДС. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на участника се 

подписа от тримата членове на комисията. 

 

3. „ПРО ИНФО” ЕООД, гр.София, ул.”Проф. Станчо Ваклинов” №6 – вх.№ 

СР-1233/06.04.2020г., в час 09:53. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му 

предложение – участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 

21 646,72 лв. без ДДС. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на участника се 

подписа от тримата членове на комисията. 

 

4. „ГАМЕО” ЕООД, гр.София, ул.”Ралевица” №83А, ет.4, ап.14 – вх.№ СР-

1235/06.04.2020г., в час 10:24. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му 

предложение – участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 

29 385,00 лв. без ДДС. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на участника се 

подписа от тримата членове на комисията. 

 

5. „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа, 

обл.Ямбол, ул.”Граф Игнатиев” №52 – вх.№ СР-1241/06.04.2020г., в час 13:17. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото му 

предложение – участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 

32 872,62 лв. без ДДС. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП техническото предложение на участника се 

подписа от тримата членове на комисията. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20Svobodastr. 

phone: 03547/2266, fax:03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg;www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.:03547/22 66, факс:03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg 

 

 

 

С това публичната част от заседанието на комисията на 07.04.2020г. в 11:50 часа, 

приключи. 

 

На закрито заседание комисията продължи работата си. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти, на основание чл.97, 

ал.5 от ППЗОП. 

1.КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр.София – участникът представил: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 

2. Административни сведения /Образец №2/. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 

6. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №6/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител. 

7. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/. 

8. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество /Образец №10/. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване и единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение 

на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр.София, в обявената обществена поръчка 

на стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на 

обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница”. 

 

2.„Перун ККБ” ЕООД, гр.Благоевград– участникът представил: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 

2. Административни сведения /Образец №2/. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 
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доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №6/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител. 

 

6. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 

7. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество /Образец №10/. 

8. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване и единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение 

на участника „Перун ККБ” ЕООД, гр.Благоевград, в обявената обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане 

за нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница”. 

 

3.„ПРО ИНФО” ЕООД, гр.София – участникът представил: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 

2. Административни сведения /Образец №2/. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №6/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител. 

6. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 

7. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество /Образец №10/. 

8. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване и единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение 

на участника „ПРО ИНФО” ЕООД, гр.София, в обявената обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане 

за нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница”. 

 

4.„ГАМЕО” ЕООД, гр.София – участникът представил: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 

2. Административни сведения /Образец №2/. 
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3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 

6. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №6/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител. 

7. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/. 

8. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество /Образец №10/. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване и единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение 

на участника „ГАМЕО” ЕООД, гр.София, в обявената обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане 

за нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница”. 

 

5.„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа– 

участникът представил: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/. 

2. Административни сведения /Образец №2/. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 

6. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №6/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител. 

7. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/. 

8. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество /Образец №10/. 

Комисията установи, че за участника не са налице основанията за 

отстраняване и единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение 

на участника „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа, в 
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обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: 

“Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска 

администрация – Сърница”. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, 

за които взе решение по-горе, както следва: 

1.КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр.София 

Участникът представил: 

1.техническо предложение – образец №9. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:  

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да 

достави и монтира обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - 

Сърница, съгласно Техническата спецификация на възложителя и техническото 

предложение. 

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на обзавеждане за нуждите на 

сградата на Общинска администрация – Сърница – 3 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти – 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 4 

часа, считано от уведомяването му по реда на договора. 

3.В таблица е посочен предлагания от участника гаранционен срок на доставеното и 

монтирано обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - Сърница, 

считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 19, ал. 1 от проекта 

на договор). 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти 

и/или повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът посочил предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката. 

При описание на предвидената от участника организация на доставката и 

монтажа комисията установи следните несъответствия: 

-участникът посочил, че обзавеждането ще бъде съобразено с възрастовата група 

деца като размер, защита от преобръщане, защита от нараняване – на всички възможни 

места ще се предвидя заоблени ръбове. От една страна така посоченото от участника 

не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като ясно е 
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посочено, че предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на обзавеждане за 

нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница. Т.е. не се предвижда 

обзавеждане за деца. От друга страна така посоченото от участника е текст, 

показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка. 

-участникът посочил, че след сключване на договор ще бъде в готовност за приемане 

на възлагателно писмо, при получаването му ще изпрати потвърждение на възложителя 

и ще пристъпи към обработка на същото. Така посоченото от участника комисията 

установи, че не съответства на изискванията на възложителя, посочени в настоящата 

обществена поръчка, тъй като в техническото предложение участникът е оферирал 

срок за доставка и монтаж след сключване на договор, а не след получване на 

възлагателно писмо. Това условие е посочено и в проекта на договор, достъпен в профила 

на купувача. Т.е. възложителят не предвижда изпращане на възлагателно писмо до 

участника, ако бъде определен за изпълнител, за да започне изпълнение на задълженията 

си по договора.  

-участникът посочил, че предлага да изпълни следните дейности: проектиране и 

съгласуване с възложителя, …, избор на доставчици за оборудването. За тези дейности 

подробно посочил действията, които предвижда да извърши, както и отговорностите на 

предвидения от участника ключов експерт проектант. От една страна предмет на 

поръчката е доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска 

администрация – Сърница. Т.е. в предмета на поръчката не се включва оборудване. От 

друга страна, съгласно техническата спецификация на възложителя не се предвижда 

проектиране, както и не се предвижда избор на доставчици за оборудване. Т.е. това са 

текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка.  

Имайки предвид посоченото по-горе, Комисията водейки се от изискването на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът 

изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива 

да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не 

спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от 

възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на 

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи 

разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е 

самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното 

съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на 
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поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо 

предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено 

минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като 

такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е 

обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, 

ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да 

прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на 

участника, изразено в техническото му предложение. 

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея 

несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с 

изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако представените 

документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата 

спецификация, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това 

предварително условие. Посочено е и че, ако в предложението за изпълнение на 

поръчката има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като 

неотговаряща на това предварително условие. 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не 

отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и 

предлага на възложителя – кмета на община Сърница, участникът КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА”, гр.София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за 

нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница”, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на 

мотивите, посочени по-горе. 

 

2.„Перун ККБ” ЕООД, гр.Благоевград 

Участникът представил: 

1.техническо предложение – образец №9. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:  

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да 

достави и монтира обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - 
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Сърница, съгласно Техническата спецификация на възложителя и техническото 

предложение. 

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на обзавеждане за нуждите на 

сградата на Общинска администрация – Сърница – 3 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти – 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 

часа, считано от уведомяването му по реда на договора. 

3.В таблица е посочен предлагания от участника гаранционен срок на доставеното и 

монтирано обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - Сърница, 

считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 19, ал. 1 от проекта 

на договор). 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти 

и/или повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът посочил предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката. 

При описание на предвидената от участника организация на доставката и 

монтажа комисията установи следните несъответствия: 

-участникът посочил, че предлага да достави обзавеждане и оборудване съгласно 

техническата спецификация на възложителя. От една страна предмет на поръчката е 

доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска 

администрация – Сърница. Т.е. в предмета на поръчката не се включва оборудване и  

това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

-участникът посочил, че предвижда изпълнението на предмета на поръчката да 

разпредели в два етапа – одобрение и съгласуване на проекта и подготовка за изпълнение 

на проекта. Съгласно техническата спецификация на възложителя не се предвижда 

проектиране, т.е. това са текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

-участникът посочил, че след сключване на договор ще получи възлагателно писмо. 

Така посоченото от участника комисията установи, че не съответства на изискванията 

на възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка, тъй като в техническото 

предложение участникът е оферирал срок за доставка и монтаж след сключване на 

договор, а не след получване на възлагателно писмо. Това условие е посочено и в проекта 

на договор, достъпен в профила на купувача. Т.е. възложителят не предвижда изпращане 
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на възлагателно писмо до участника, ако бъде определен за изпълнител, за да започне 

изпълнение на задълженията си по договора.  

-участникът посочил, че предвижда да уточнява детайлите по цветове и план 

график на доставките кат се съобразява с готовността на всеки един от трите 

обекта.Предмет на поръчката е доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 

сградата на Общинска администрация – Сърница. Т.е. в предмета на поръчката се 

включва един обект. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка.  

Имайки предвид посоченото по-горе, Комисията водейки се от изискването на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът 

изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива 

да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не 

спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от 

възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на 

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи 

разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е 

самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното 

съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на 

поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо 

предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено 

минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като 

такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е 

обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, 

ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да 

прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на 

участника, изразено в техническото му предложение. 

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея 

несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с 

изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако представените 

документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата 

спецификация, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това 

предварително условие. Посочено е и че, ако в предложението за изпълнение на 
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поръчката има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като 

неотговаряща на това предварително условие. 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не 

отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и 

предлага на възложителя – кмета на община Сърница, участникът  „Перун ККБ” ЕООД, 

гр.Благоевград да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за 

нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница”, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на 

мотивите, посочени по-горе. 

 

3.„ПРО ИНФО” ЕООД, гр.София 

Участникът представил: 

1.техническо предложение – образец №9. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:  

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да 

достави и монтира обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - 

Сърница, съгласно Техническата спецификация на възложителя и техническото 

предложение. 

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на обзавеждане за нуждите на 

сградата на Общинска администрация – Сърница – 15 календарни дни, считано от датата 

на сключване на договора; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти – 7работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 48 

часа, считано от уведомяването му по реда на договора. 

3.В таблица е посочен предлагания от участника гаранционен срок на доставеното и 

монтирано обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - Сърница, 

считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 19, ал. 1 от проекта 

на договор). 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти 

и/или повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 
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Участникът посочил предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката 

като отделно Приложение №1. 

При описание на предвидената от участника организация на доставката и 

монтажа комисията установи следните несъответствия: 

-участникът посочил, че предвижда да изготвя приемо-предаватален протокол за 

доставка на обзавеждането и оборудването. От една страна предмет на поръчката е 

доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска 

администрация – Сърница. Т.е. в предмета на поръчката не се включва оборудване и  

това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

-при посочване на екипа за изпълнение участникът посочил, че предвижда 

възложителят да му осигури съдействие и фронт за работа на обект Комплекс за 

социални услуги за лица с психични разстройства в община Своге. Така посоченото от 

участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата 

обществена поръчка, тъй като възложител на поръчката е община Сърница, а обектът, 

на който следва да бъде доставено и монтирано обзавеждане е сградата на Общинска 

администрация – Сърница. 

-при описание на предвидените дейности участникът посочил, че първия 

подготвителен етап започва непосредствено след получаване на възлагателно писмо от 

възложителя. Така посоченото от участника комисията установи, че не съответства на 

изискванията на възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка, тъй като в 

техническото предложение участникът е оферирал срок за доставка и монтаж след 

сключване на договор, а не след получване на възлагателно писмо. Това условие е посочено 

и в проекта на договор, достъпен в профила на купувача. Т.е. възложителят не 

предвижда изпращане на възлагателно писмо до участника, ако бъде определен за 

изпълнител, за да започне изпълнение на задълженията си по договора.  

-при описание на предвидените дейности за втория предвиден от участника етап – 

доставки, е посочено, че предвижда доставките да започне от мебелното обзавеждане с 

цел превенция на риска от повреждане на оборудване. Както комисията посочи по-горе, 

предмет на поръчката е доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на 

Общинска администрация – Сърница. Т.е. в предмета на поръчката не се включва 

доставка на оборудване и това отново е текст, показващ непредназначеност към 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

-при описание на предвидените дейности за третия предвиден от участника етап – 

монтаж, е посочено, че предвижда монтаж на доставеното мебелно обзавеждане и 

монтаж на доставеното оборудване. Както комисията посочи по-горе, предмет на 
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поръчката е доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска 

администрация – Сърница. Т.е. в предмета на поръчката не се включва монтаж на 

оборудване и  това отново е текст, показващ непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

Имайки предвид посоченото по-горе, Комисията водейки се от изискването на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът 

изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива 

да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не 

спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от 

възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на 

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи 

разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е 

самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното 

съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на 

поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо 

предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено 

минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като 

такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е 

обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, 

ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да 

прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на 

участника, изразено в техническото му предложение. 

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея 

несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с 

изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако представените 

документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата 

спецификация, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това 

предварително условие. Посочено е и че, ако в предложението за изпълнение на 

поръчката има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като 

неотговаряща на това предварително условие. 
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Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не 

отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и 

предлага на възложителя – кмета на община Сърница, участникът „ПРО ИНФО” ЕООД, 

гр.София  да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност 

по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите 

на сградата на Общинска администрация – Сърница”, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на 

мотивите, посочени по-горе. 

 

4.„ГАМЕО” ЕООД, гр.София 

Участникът представил: 

1.техническо предложение – образец №9. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:  

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да 

достави и монтира обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - 

Сърница, съгласно Техническата спецификация на възложителя и техническото 

предложение. 

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на обзавеждане за нуждите на 

сградата на Общинска администрация – Сърница – 10 календарни дни, считано от датата 

на сключване на договора; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти – 7 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 

часа, считано от уведомяването му по реда на договора. 

3.В таблица е посочен предлагания от участника гаранционен срок на доставеното и 

монтирано обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - Сърница, 

считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 19, ал. 1 от проекта 

на договор). 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти 

и/или повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът посочил предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката 

като отделно Приложение. 
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При описание на предвидената от участника организация на доставката и 

монтажа комисията установи следните несъответствия: 

-участникът посочил подробно действията, които ще извърши при проектирането, 

както и отговорностите на предвидените от участника експерти. Съгласно 

техническата спецификация на възложителя не се предвижда проектиране. Т.е. това са 

текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

-участникът приложил презентация на последователността на извършване на 

дейностите, в която отново предвидил като първи етап – проектиране, в това число и 

изработване на технически проект.За тази дейност подробно посочил действията, 

които предвижда да извърши, както и отговорностите на предвидените от участника 

експерти. Съгласно техническата спецификация на възложителя не се предвижда 

проектиране. Т.е. това са текстове, показващи непредназначеност към предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

 

-при посочване на действията, които ще извърши в етапа на проектиране, 

участникът посочил, че за да осигури точното изпълнение на обществената поръчка в 

предложения срок, графичните материали ги изработва преди заявката за доставка и 

монтаж и повече от тях са готови изделия за обекти тип детска градина. Така 

посоченото от участника комисията установи, че не съответства на изискванията на 

възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка, тъй като в техническото 

предложение участникът е оферирал срок за доставка и монтаж след сключване на 

договор, а не след получване на заявка от възложителя. Това условие е посочено и в 

проекта на договор, достъпен в профила на купувача. Т.е. възложителят не предвижда 

изпращане на заявка до участника, ако бъде определен за изпълнител, за да започне 

изпълнение на задълженията си по договора. На следващо място посоченото от 

участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата 

обществена поръчка, тъй като обектът, на който следва да бъде доставено и 

монтирано обзавеждане е сградата на Общинска администрация – Сърница, а не обект 

тип детска градина. 

-комисията установи, че в техническото предложение участникът предложил срок 

за изпълнение на доставката и монтажа на обзавеждане за нуждите на сградата на 

Общинска администрация – Сърница – 10 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора. От друга страна в приложението към техническото 

предложение е посочено, че участникът предлага до 10 работни дни от подписване на 

договора да изработи и складира в складовата си база всичките изделия и при готовност 
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от страна на възложителя за помещенията за монтаж – да се доставят поетапно за 

помещения в рамките на следващите 2 работи дни. Така посоченото от участника в 

предложението за изпълнение на поръчката е в противоречие с образеца на техническо 

предложение и оферирания от участника срок за изпълнение на доставката и монтажа 

на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация – Сърница – 10 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Т.е. налице е противоречие 

с изискванията на възложителя.  

Имайки предвид посоченото по-горе, Комисията водейки се от изискването на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът 

изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива 

да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не 

спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от 

възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на 

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на 

чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи 

разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е 

самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното 

съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на 

поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо 

предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено 

минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като 

такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е 

обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, 

ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да 

прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на 

участника, изразено в техническото му предложение. 

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея 

несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с 

изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата. 

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако представените 

документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата 

спецификация, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това 

предварително условие. Посочено е и че, ако в предложението за изпълнение на 

поръчката има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на 
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настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като 

неотговаряща на това предварително условие. 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не 

отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и 

предлага на възложителя – кмета на община Сърница, участникът  „ГАМЕО”ЕООД, 

гр.София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност 

по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите 

на сградата на Общинска администрация – Сърница”, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на 

мотивите, посочени по-горе. 

 

5.„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа  

Участникът представил: 

1.техническо предложение – образец №9. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:  

1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да 

достави и монтира обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - 

Сърница, съгласно Техническата спецификация на възложителя и техническото 

предложение. 

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на обзавеждане за нуждите на 

сградата на Общинска администрация – Сърница – 8 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти – 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 

часа, считано от уведомяването му по реда на договора. 

3.В таблица е посочен предлагания от участника гаранционен срок на доставеното и 

монтирано обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска администрация - Сърница, 

считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 19, ал. 1 от проекта 

на договор). 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти 

и/или повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът посочил предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20Svobodastr. 

phone: 03547/2266, fax:03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg;www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.:03547/22 66, факс:03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg 

 

 

Комисията установи, че участникът предложил организация за изпълнение на 

поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката. 

Участникът представил начина на изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, 

включени в обхвата на поръчката. 

Комисията установи, че представеното от участника предложение за изпълнение на 

поръчката е изготвено съобразно посочените от Възложителя изисквания към 

съдържанието му. Представените документи съответстват на изискванията на Възложителя 

и на техническата спецификация. 

Комисията установи, че представеното от участника предложение за изпълнение на 

поръчката участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се 

установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата 

на участника „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа, в 

обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП с предмет: 

“Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на сградата на Общинска 

администрация – Сърница”, тъй като предложението на участника отговаря на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани 

в образеца на техническото предложение), на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 

относителнитежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 
 

КОФ = П1+П2,  където: 

   

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 
 

№ Показател Тежестна 

показателя в 

оценката 

Tехническа 

оценка 

П1 Срок за изпълнение на доставката и 

монтажа 
30 т. 
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!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани 

в образеца на техническото предложение), на Техническата спецификация, на 

действащото законодателство, като всяко едно от така изброените изисквания следва 

да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката". 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите  за 

качество, Комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания. 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят 

на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията 

за оформяне на техническото предложение. 

 

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

Оценката по всеки от показателите се извършва, кактоследва: 
 

Показател П1 Указания за определяне на оценката 

Срок за изпълнение на 

доставката и монтажа 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

П1: Оценка на показателя =Sminx 30 

                                                Sсъотв 

Където: 

Smin - най – краткият предложен срок за изпълнение 

на доставката и монтажа  

 

Sсъотв– срок за изпълнение на доставката и монтажа 

на оценявания участник 

 

 

 

 

Показател П2 Указания за определяне на оценката 

Обща цена за 

изпълнение на 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

 

Ценово 

предложение 

П2 Обща цена за изпълнение на доставката и 

монтажа 

 

70 т. 

Общо: 100 точки 
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доставката и монтажа П2: Оценка на показателя =Цminх 70  

Цсъотв 

Където: 

Цmin  - най – ниската предложена Обща цена за изпълнение 

на доставката и монтажа  

 

Цсъотв – предложената Обща цена за изпълнение на 

доставката и монтажа на оценявания участник 

 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до 

оценка оферти, без да я променя. 

 

 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Комисията класира участниците като на първо място се класира участника, чиято 

оферта е получила най-висока комплексна оценка (КОФ). 
 

Комисията установи, че до участие и оценка е допусната една оферта, поради което 

не намира приложение нормата на чл.72 от ЗОП по показателя за оценяване П2- Обща цена 

за изпълнение на доставката и монтажа. 

 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертата, която е допусната до 

участие и оценка, с оглед на взетите по-горе решения, както следва: 

По показателите за оценяване участникът „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД, с.Кукурево, общ.Тунджа получава точки, както следва: 
 

Показател П1 Указания за определяне на оценката 

Срок за изпълнение на 

доставката и монтажа  

Оценката се определя съгласно формула: 

 

П1: Оценка на показателя =Sminx30 = 

                                                Sсъотв 

 

 

= 8 х 30 = 30 точки получава участника 

   8 

 

 

 

Показател П2 Указания за определяне на оценката 

Обща цена за 

изпълнение на 

доставката и монтажа 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

П2: Оценка на показателя =Цminх 70 = 

                                                Цсъотв 
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= 32 872,62 х 70 = 70 точки получава участника 

   32 872,62 

 

Комплексната оценка на участника се изчисли по следната формула: 

КОФ = П1+П2 = 30 + 70 = 100 

 

Комисията единодушно класира допуснатата оферта на участника, както следва: 

На първо място офертата на участника „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

с.Кукурево, общ.Тунджа. 

 

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП комисията изготви настоящия протокол за 

резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участника днес 

21.04.2020г. в 10:00 часа. 

 

Настоящия протокол №1, постъпилите от участниците офертии цялото досие на 

обществената поръчка се представят на възложителя за утвърждаване. 

 

Комисия: 

 

1.П.П. (заличени лични данни – чл.36а, ал.3 от ЗОП) /Айтен Туджар/ 

 

2. П.П. (заличени лични данни – чл.36а, ал.3 от ЗОП)  /адв.Мирослава Георгиева / 

 

3. П.П. (заличени лични данни – чл.36а, ал.3 от ЗОП) /СелвиеДжасурова/ 

 

Предал: П.П. (заличени лични данни – чл.36а, ал.3 от ЗОП)  /Айтен Туджар– председател на 

комисията, назначена със Заповед №З-00115/07.04.2020г. на Кмета на Община Сърница / 

 

Приел: П.П. (заличени лични данни – чл.36а, ал.3 от ЗОП) / Неби Бозов – Кмет на Община 

Сърница / 

 

Дата на приемане и предаване: 21.04.2020г. 

 

Днес 22.04.2020г. подписаният Неби Бозов – Кмет на Община Сърница, утвърждавам 

представеният ми Протокол №1 от работата на комисията, назначена със Заповед №З-

00115/07.04.2020г. на Кмета на Община Сърница. 
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Утвърдил: П.П. (заличени лични данни – чл.36а, ал.3 от ЗОП) / Неби Бозов – Кмет на Община 

Сърница / 
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