
 
 

 

Общинска администрация 

Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, тел.: 0337/62180, е-mail: obhisar@hisar.bg ,obshtina@hisar.bg, web: 

http://hisar.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  РД-05-515/10.07.2020 г. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 181, ал. 6 от ЗОП, във вр. с чл. 108, т. 1 от ЗОП и 

във връзка с утвърден по реда на чл. 106 от ЗОП Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. 

с чл. 60а от ППЗОП от 03.07.2020 г. за резултатите от работата на комисия, назначена със 

Заповед № РД-05-159/28.02.2020 г. и Заповед № РД-05-466/24.06.2020 г. на инж. Пенка (чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД  и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Ганева – кмет на Община Хисаря, 

за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-

реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на 

авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата 

на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“, открита с Решение 

№ РД-05-93 от дата 05.02.2020 г.  на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) Ганева – кмет на Община Хисаря, публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00188-2020-0003, 

като изцяло възприех мотивите, отразени в Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. 

с чл. 60а от ППЗОП от 03.07.2020 г. и протоколите от работата на комисията – Протокол 

№ 1, приключен на 18.03.2020 г., Протокол № 2, приключен на 17.06.2020 г. и Протокол 

№ 3, приключен на 03.07.2020 г. 

 ОБЯВЯВАМ: 

Класирането на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на 

консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и 

осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. 

Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“, 

открита с Решение № РД-05-93 от дата 05.02.2020 г.  на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 

1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Ганева – кмет на Община Хисаря, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00188-2020-0003, съгласно 

утвърдения от мен Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП, ведно с 

протоколи № 1, № 2 и № 3 от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-05-

159/28.02.2020 г. и Заповед № РД-05-466/24.06.2020 г. на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с 

§ 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Ганева – кмет на Община Хисаря: 

 

I-во място: Участник № 3 – Консорциум "Хисаря 2020", с Комплексна оценка 

100 точки. 

I. Като взех предвид, че за класирания на първо място участник не са налице 

основания за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор, както и че 

представената от него оферта е класирана на първо място, съобразно избрания критерий за 
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възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“, на основание 181, ал. 6 във вр. с чл. 

109 от ЗОП 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – 

проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-

монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град 

Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в 

римската империя“, открита с Решение № РД-05-93 от дата 05.02.2020 г.  на инж. Пенка 

(чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Ганева – кмет на Община 

Хисаря, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 

00188-2020-0003, класирания на първо място участник, а именно:  

 

Участник № 3 – Консорциум "Хисаря 2020", със седалище и адрес на 

управление и адрес за кореспонденция: област Хасково, община Хасково, гр. 

Хасково, 6300, бул. „Г. С. Раковски“ № 26, ет. 6, офис 620, представлявано от Ради (чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 Стоянов, в качеството му на 

представляващ обединението, с участници в обединението: "Алтрам" ЕООД, с ЕИК: 

160109101,  "СТРОЙЕКСПРЕС-НН" ООД, с ЕИК 125537703  и "ПМ архитекти" 

ЕООД, с ЕИК: 202943763 

 

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за обществена поръчка с 

участника, определен за изпълнител, при спазване на условията в посочената разпоредба и 

след влизане в сила на настоящото решение. 

 

III. Като взех предвид подробно изложените в Протокол № 1, приключен на 

18.03.2020 г. и Протокол № 2, приключен на 17.06.2020 г. аргументи и съображения на 

Комисията, назначена със Заповед № РД-05-159/28.02.2020 г. и Заповед № РД-05-

466/24.06.2020 г. на инж. Пенка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  

Ганева – кмет на Община Хисаря, относно направеното предложение за отстраняване на 

участници в процедурата, които доводи на Kомисията възприемам изцяло като обективни, 

правилни и законосъобразни, напълно приемам предложенията за отстраняване на 

участници в процедурата, включително и основанията – фактически и правни, на които 

посочените от комисията участници следва да бъдат отстранени, и на основание чл. 22, ал. 

1, т. 6 и ал. 5, т. 6, б. „г“ от ЗОП: 

ОБЯВЯВАМ: 

 

Отстранените участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, 

изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни 

работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град 

Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в 

римската империя“, открита с Решение № РД-05-93 от дата 05.02.2020 г.  на инж. Пенка 

(чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Ганева – кмет на Община 

Хисаря, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 

00188-2020-0003, както следва:  

 

1. Участник № 1 ДЗЗД "Античният град Диоклецианопол", с участници в 

обединението: "Реставрация" ЕАД, с ЕИК: 831555095, "С.И.С. М-строй" ЕООД, с 

ЕИК: 202592517, както и "Конструктивно проектиране" ЕООД, с ЕИК: 130166000, 

поради следните мотиви: 
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Правно основание: чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“, чл. 107, т. 1 от ЗОП  и  чл. 107, т. 5 от 

ЗОП 

 
Фактически основания: В законовия срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът не 

е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване и не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

на изпълнението на критериите за подбор. Не може да се установи съответствие на 

участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя в документацията за обществената поръчка, с което 

участникът не е изпълнил условия, посочени в документацията за обществената поръчка, 

като участникът е представил заявление за участие, което не отговаря на условията за 

представяне.  

Участник № 1 – ДЗЗД "Античният град Диоклецианопол", от когото са изискани 

допълнителни документи, е представил такива в определения за това срок по чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП.  

За представените допълнителни документи е констатирано следното:  

А) По отношение констатацията в т. 1.1. от Протокол № 1 от работата на комисията, 

участникът е представил нов ЕЕДОП на "Реставрация" ЕАД, в който е отбелязано, че 

изисканите подписи няма да бъдат представени, поради обстоятелството за настъпила 

смърт на члена на съвета на директорите – Божидар (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, 

т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Стоянов и освобождаването на другия член Венцеслав (чл. 36а, ал. 3 от 

ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679) Велинов. Представени са Удостоверение 

за наследници на Божидар (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  

Стоянов и Протокол ПР-10/05.03.2019г. на едноличня собственик на капитала 

(принципалът – министъра на културата). 

При извършена служебна проверка от комисията посредством електронен подпис на 

електронния сайт на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 

вписванията, бе установено, че с Протокол ПР-6/07.02.2019г. на едноличня собственик на 

капитала (принципалът- министъра на културата) поради обстоятелството за настъпила на 

01.07.2018г.  смърт на члена на съвета на директорите – Божидар (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 

1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Стоянов, същият е освободен като член на съвета на 

директорите. Наред с горното с Протокол ПР-10/05.03.2019г. на едноличня собственик на 

капитала (принципалът- министъра на културата) е освободен като член на съвета на 

директорите и Венцеслав (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  

Велинов.  

Горните обстоятелства обаче не са вписани, като с Указания № 

20190313114641/14.03.2019г. на длъжностното лице по регистрацията, на основание чл. 

22, ал. 5 във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 21, т. 4 и т. 5 от Закона за търговския регистър е 

отказано вписване по заявление вх. № 20190313114641 от 13.03.2019 г. Указанията е 

следвало да бъдат изпълнени до изтичане на срока по чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ, тоест в рамките на три работни дни, който срок е 

изтекъл на дата 19.03.2019г. 

Съгласно чл. 174, ал. 2 от ТЗ: „В търговския регистър се вписват данните по чл. 

165, т. 1 - 4, т. 5 - само видът и стойността на непаричната вноска, и т. 10, както и 

имената на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и 

управителния съвет. Към заявлението за вписване се прилагат учредителният протокол 

и списък на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния 

съвет или от съвета на директорите. Когато след учредяването на дружеството 

акциите бъдат придобити от едно лице, в търговския регистър се вписва името, 

съответно фирмата и единният идентификационен код на акционера.” 
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Предвид горното и разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от Търговския закон, която гласи, 

че „овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни 

лица след вписването им“, както и разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в сила от 

01.03.2019 г., приложима по отношение на настоящата процедура, която указва че 

основанията по чл. 54,  ал. 1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП „се отнасят за 

лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или 

кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността 

му…“, по отношение провеждане законосъобразни действия по настоящата процедура, 

комисията е счела, че съгласно чл.  40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, това са: „4. при акционерно 

дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;“.  

На следващо място, в Търговския регистър към Агенция по вписванията в Раздел 

„Актуален учредителен акт“ по партидата на „Реставрация“ ЕАД, е публично достъпен 

Устав на еднолично акционерно дружество „Реставрация“ ЕАД, обявен в Търговския 

регистър към дата 12.02.2013 год., който удостоверява правосубектността на 

дружеството. В разпоредбата на чл. 165, т. 4 от ТЗ е предвидено, че като част от 

задължителното съдържание на устава се посочват органите на дружеството, техния 

мандат и броя на членовете им. Видно от обявения по партидата дружеството Устав, в чл. 

18, ал. 1 от съдържанието му е посочен точен брой на членовете, от които се състои 

Светът на директорите: „Съветът на директорите управлява и представлява 

дружеството съгласно Закона и този Устав. Той се състои от петима членове.“ В 

Търговския регистър не е обявен друг актуален учредителен акт, от който да е видна 

промяна в броя на членовете на Съвета на директорите на „Реставрация“ ЕАД, а съгласно 

чл. 174, ал. 4 от ТЗ: „Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При 

изменение или допълнение на устава в търговския регистър се представя за обявяване 

препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от 

лицата, представляващи дружеството.“. С оглед изложеното, комисията е направила 

извод, че дружеството се представлява от петима членове на Съвета на директорите, 

които са лицата, по отношение на които следва да не са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Участникът не е 

представил ЕЕДОП на "Реставрация" ЕАД, подписан от петимата членове на 

Съвета на директорите на "Реставрация" ЕАД, поради което не може да се установи 

съответствие на участника посредством "Реставрация" ЕАД с изискванията за 

лично състояние, поставени от възложителя. 

 

Б) По отношение констатацията в т. 1.6. от Протокол № 1 от работата на комисията, 

участникът е следвало да представи нов ЕЕДОП за "Реставрация" ЕАД, като декларира 

съответствие с поставеното изискване чрез представяне в Част IV: Критерии за подбор, 

буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП посочване на 

професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, 

длъжност, основни функции). Когато се цитира специфичен опит на обект е следвало да 

бъде посочено дали същият има статут на недвижима културна ценност с категория 

„световно значение“ или „национално значение“. 

В изпълнение на изискването участникът е представил нов ЕЕДОП на 

"Реставрация" ЕАД.  

 

От попълнената информация в новия ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор”, Раздел 

В „Технически и професионални способности“ е видно, че за предложения експерт на 

позиция Ръководител на обекта – инж. Гинка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679)  Минчева участникът е посочил, че работи на трудов договор в 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
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„Реставрация“ ЕАД и има професионален опит като ръководител изпълнение на 

проекти – 20 години, а за предложения експерт на позиция Технически ръководител – 

Донка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Желязкова – участникът 

е посочил, че работи на трудов договор в „Реставрация“ ЕАД и има професионален опит 

като технически ръководител – повече от 20 години. И за двете посочени лица – инж. 

Гинка (чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Минчева и Донка (чл. 36а, 

ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679)  Желязкова участникът е посочил, че 

приежават удостоверение за вписване в МК по чл. 165 от ЗКН, като и за двете лица са 

посочени обекти, в изпълнението на които експертът е взел участие, но не и възложителя 

на работата, времетраенето на ангажиментите, както и изпълняваната функция. От 

изложеното е видно, че участникът не е спазил указанието на помощния орган по 

отношение и на двамата, предложени експерти, като не е конкретизирал месторабота, 

период, длъжност/основни функции при участие в изпълнението на посочените обекти – 

паметници на културата. Поради посоченото комисията не е могла да направи обоснован 

извод по отношение на продължителността на професионалния опит на лицата като 

Специалист „Технолог КРР“ и не е могла да установи съответствие на участника с 

критерия за подбор за технически и професионални възможности по т. 3.3.2. от 

документацията за обществената поръчка, б. Б4. Специалист „Технолог КРР“ 

относно наличие на общ професионален опит – а именно участникът да предложи 

експерт, който да притежава „минимум 2 (две) години опит в реализацията на 

инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – Специалист 

„Технолог КРР“ или еквивалентна“.  
 

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол № 1 и 

Протокол № 2 от работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за 

приемането на това решение. 
  

2. Участник № 2 "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, с ЕИК: 175245413 поради следните мотиви: 

 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с 

чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП 

 
Фактически основания: При извършената от комисията проверка на техническото 

предложение на участника е установено, че представеното техническо предложение не 

отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, поради следното: 

Участникът е представил следните задължителни компоненти, които не отговарят на 

изискванията на Възложителя, а именно: 2.2 Предложение за проектиране и 

строителство и 2.4.А. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението 

на строителството. 

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се 

отстранява от процедурата ако техническото му предложение не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, вкл. части от тях 

(отнася се до задължителните компоненти) и ако някой от задължителните 

компоненти липсва или не съответства на дадените в Таблица № 3 към Методиката 

за оценка, указания за неговата подготовка. 

С оглед изложеното се налага извод, че участникът не е спазил изискванията на 

възложителя към съдържанието на Техническото предложение. 

 

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол № 2 от 

работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това 

решение. 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
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3. Участник № 4 „ЕКСА“АД, с ЕИК: 131425114, поради следните мотиви: 

 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с 

чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП 

 

Фактически основания:  

При извършената от комисията проверка на техническото предложение на участника 

е установено, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на 

Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 

поради следното: 

Участникът е представил следните задължителни компоненти, които не отговарят на 

изискванията на Възложителя, а именно: 2.2 Предложение за проектиране и 

строителство; 2.3.А. Строителна програма. Времеви график на изпълнението и 2.4.А. 

Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството. 

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се 

отстранява от процедурата ако техническото му предложение не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, вкл. части от тях 

(отнася се до задължителните компоненти) и ако някой от задължителните 

компоненти липсва или не съответства на дадените в Таблица № 3 към Методиката 

за оценка, указания за неговата подготовка. 

С оглед изложеното се налага извод, че участникът не е спазил изискванията на 

възложителя към съдържанието на Техническото предложение. 

 

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол № 2 от 

работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това 

решение. 

 
4. Участник № 5 „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 203215490, поради следните 

мотиви: 

 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с 

чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП 

 

Фактически основания:  

При извършената от комисията проверка на техническото предложение на участника 

е установено, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на 

Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 

поради следното: 

Участникът е представил следните задължителни компоненти, които не отговарят на 

изискванията на Възложителя, а именно: 2.3.А. Строителна програма. Времеви график 

на изпълнението и 2.4.А. Мерки за опазване на околната среда по време на 

изпълнението на строителството. 

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се 

отстранява от процедурата ако техническото му предложение не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, вкл. части от тях 

(отнася се до задължителните компоненти) и ако някой от задължителните 

компоненти липсва или не съответства на дадените в Таблица № 3 към Методиката 

за оценка, указания за неговата подготовка. 

С оглед изложеното се налага извод, че участникът не е спазил изискванията на 

възложителя към съдържанието на Техническото предложение. 
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Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол № 2 от 

работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това 

решение. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 181, ал. 8 от ЗОП, настоящото решение да 

се изпрати в 3-дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата и в 

същия ден да се публикува в профила на купувача на интернет страницата на община 

Хисаря заедно с Протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП за 

резултатите от работата на комисия и протоколите от работата на комисията – Протокол 

№ 1, Протокол № 2, и Протокол № 3. Връзката към електронната преписка на процедурата 

в Профила на купувача е: https://op.hisar.bg/index.php/процедури-по-зоп/98-публично-

състезание/154-нова-изпълнение-на-инженеринг-–-проектиране,-изпълнение-на-

консервационно-реставрационни-работи-и-строително-монтажни-работи-и-

осъществяване-на-авторски-надзор-по-проект-„античният-град-диоклецианопол-гр-

хисаря-–-перлата-на-провинция-тракия-на-балнеолечен.html.  

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка, съгласно Обявлението за 

обществената поръчка е: 7 905 116,67 лева без ДДС.  

3. Решението подлежи на обжалване пред  Комисия за защита на конкуренцията по 

правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10-дневен срок от получаването му, 

съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП. Копие от жалбата следва да се 

изпрати до Възложителя 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

 

  /П/) 

/инж. Пенка Ганева/ 

(Заличени данни  на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във 

вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679) 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547

