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П Р О Т О К О Л   № 2 
 

 

 

              Днес, 20.04.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-10-90/09.04.2015 год. на 

Областен управител на област Бургас в състав: Председател: Милена Кирова – директор на 

дирекция „АПОФУС” и членове: 1/Станка Стоянова -  Главен юрисконсулт в отдел „ПНО”; 2/ 

Мария Динева – Главен юрисконсулт в отдел „ПНО”; 3/ Марина Дичева – главен експерт в 

дирекция „АКРРДС“ 4/ Георги Николчев – външен експерт, проведе заседание в малката зала 

на ет. 2 в  сградата на Областна администрация – Бургас. 

 

              Комисията започна работа в 10:00 часа. 

 

              Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи: 

 

 Съгласно закона и одобрените от възложителя условия, за провеждане на 

процедурата, разглеждането на офертите става на три етапа: първи етап – проверка за 

съответствието на представените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 

изискванията на Възложителя; втори етап – разглеждане на документите в плик № 2, и трети 

етап -отваряне на ценовите предложения на допуснатите до класиране кандидати. Kомисията  

приключи своята работа по първия етап от процедурата с протокол от 09.04.2015г. 

        Комисията пристъпи към втория етап от процедурата - Разглеждане на документите, 

находящи се в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатия участник 

в процедурата по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на събития в рамките на  проект „Туристически пътеки в Черноморския 

регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски 

басейн“ 2007-2013 “. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта вх. 

№ 26-00-189/08.04.2015 год., подадена от „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление в гр. Бургас, пл.  „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския 

регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай. Участникът е изпълнил 

изискванията на Възложителя и е представил техническото предложение, отговарящо на 

условията на процедурата. Не са налице основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Ето защо, 

комисията  

 

Р Е Ш И: 
 

 ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране 

предложението на участник с вх. № 26-00-189/08.04.2015год., подадена от „Имидж 

Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, пл.  „Баба Ганка” № 

4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта 

Леон Алкалай. 

  

 Съгласно утвърдените от Областния управител на област Бургас условия за 

провеждане на процедурата и разпоредбите на Закона за обществени поръчки, на комисията е 

вменено задължението не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето на 

ценовите оферти да обяви датата, часа и място на отваряне на ценовите оферти на интернет 

сайта на Областна администрация Бургас в раздел „Профил на купувача“. Ето защо, 

комисията  

 

Р Е Ш И: 

 



 2 

 Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 24.04.2015 от 10,30 часа в сградата 

на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1. Да бъде публикувано обявление за 

датата, часа и място на отваряне  на ценовите оферти на интернет сайта на Областна 

администрация Бургас в раздел „Профил на купувача“. 

 

              Комисията приключи работа в 11:00 часа.   

  

 

Председател : /п/ 

                    / Милена Кирова /             

 

Членове :1. /п/ 

       / Станка Стоянова/                 

        

              2. /п/                                                                                                                    

                      /Мария Динева /       

 

              3. /п/   

       /Марина Дичева/ 

 

              4.  /п/       

       /Георги Николчев/                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                        


