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П Р О Т О К О Л  

за поправка на очевидна фактическа грешка 

 

 На 30 юли 2018г. комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за обновяване на образователна 

инфраструктура в гр.Гоце Делчев по 3 обособени позиции“, открита с решение 

№9/06.02.2018 г. на кмета на общината, изменена с решение №451/12.06.2018, референтен 

номер ГД/2018/ПС/С/2, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-

2018-0001, назначена със Заповед № 475/26.06.2018г.. на кмета на община Гоце Делчев в 

състав 

 

Председател: 

инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ Членове: 

1. Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки и проекти“ 

2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист 

3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“ 

4. Асан Имамов– началник отдел  „Устойчиво развитие, програми и проекти“ 

 

 Установи, че в ПРОТОКОЛ №2 по чл. 54, ал. 7 и 8 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки e допусната очевидна фактическа грешка.  

 Посочено е следното:  

- “VI. Участник с пореден №6 “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - за обособени 

позиции № 1 и  № 2” вместо “VI. Участник с пореден №6 “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

- за обособени позиции № 1 и  № 3” 

 

- “IX. Участник с пореден №9 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД - за Обособена позиция №1 и за 

Обособена позиция №2” вместо “IX. Участник с пореден №9 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД - за 

Обособена позиция №1, Особена позиция № 2 и за Обособена позиция №3. Констатациите се 

отнасят за всички обособени позиции.” 

 

 - “X. Участник с пореден № 10 ДЗЗД "ТЕХНОСТРОЙ-2018": - за Обособена позиция 

№1” вместо “X. Участник с пореден № 10 ДЗЗД "ТЕХНОСТРОЙ-2018": - за Обособена 

позиция №1, 2 и 3. Констатациите се отнасят за всички обособени позиции.” 

 

- заседанието на комисията е приключило на 30.07.2018 г. в 11:00 часа, вместо 

“на 30.07.2018г. в 9.00 часа”. 

Поради това, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Комисията  

РЕШИ: 

Поправя очевидна фактическа грешка в своя ПРОТОКОЛ №2 по чл. 54, ал. 7 и 8 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както следва:  

1. Изразът “VI. Участник с пореден №6 “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - за 

обособени позиции № 1 и  № 2” да се чете “VI. Участник с пореден №6 “ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - за обособени позиции № 1 и  № 3” 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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2. Изразът “IX. Участник с пореден №9 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД - за Обособена позиция 

№1 и за Обособена позиция №2” да се чете “IX. Участник с пореден №9 „РАСТЕР – ЮГ“ 

ООД - за Обособена позиция №1, Особена позиция № 2 и за Обособена позиция №3. 

Констатациите се отнасят за всички обособени позиции.” 

 

 3. Изразът “X. Участник с пореден № 10 ДЗЗД "ТЕХНОСТРОЙ-2018": - за Обособена 

позиция №1” да се чете “X. Участник с пореден № 10 ДЗЗД "ТЕХНОСТРОЙ-2018": - за 

Обособена позиция №1, 2 и 3. Констатациите се отнасят за всички обособени позиции.” 

 

4. Изречението “Заседанието на комисията приключи на  30.07.2018 г. в 11:00 часа.” 

да се чете: “Заседанието на комисията приключи на  30.07.2018 г. в 9:00 часа.” 

 

 

Протоколът е съставен на 30.07.2018г. в 10.00 часа. 

 

 

 

ПОДПИСИ:  

 

Председател: 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД  

инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“ Членове: 

 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
1. Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки и проекти“ 

 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист 

 

 /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“ 

 

 /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
4. Асан Имамов– началник отдел  „Устойчиво развитие, програми и проекти“ 

 


