
П Р О Т О К О Л  № 1  

 

Днес, 12.12.2018 г. в 11:00 часа, в стая 340 на Тракийски университет гр. Стара Загора - 

Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 3105 от 12.12.2018 г. на 

Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи - 

строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора“, под иден. № 

00373-2018-0044 в АОП. Поръчката е открита с Решение № 2796 от 13.11.2018 г. на Ректора на 

Тракийски университет гр. Стара Загора. 

 

Назначената Комисия е в състав: 

Председател: Донка Мичева – главен специалист-техник, строителство и архитектура при 

Тракийски университет  гр. Стара Загора; 

Членове: 
1. проф. д-р Веселин Радев – Зам.-декан Административна и стопанска дейност на 

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора; 

2. Господин Господинов – счетоводител при ТрУ; 

3. Петя Дечева – главен експерт обществени поръчки при ТрУ; 

4. адв. Вилиана Цонева – юрист; 

Определени са резервни членове: 

1. Гергана Маламова – главен експерт обществени поръчки при ТрУ; 

2. адв. Зоя Колева – юрист; 

 

Изчете се Заповед № 3105 от 12.12.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара 

Загора за назначаване на Комисията. Всички присъстващи се запознаха подробно с начина и 

последователността на провеждане на днешното открито заседание. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали оферти в 

настоящата процедура, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Поради непредвиден ангажимент адв. Вилиана Цонева - редовен член, бе заместена от 

Гергана Маламова – главен експерт обществени поръчки определена като резервен член в 

същата Заповед на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора. 

 

С Протокол от 12.12.2018 г. на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, се внесоха подадените 

оферти за участие. 

До крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението на обществената поръчка 

– 11.12.2018 г. в Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпила 1 /една/ 

оферта, както следва: 

1. Волтран ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 6687 от 11.12.2018 г., 16:14 ч; 

 

След запознаване с регистъра на постъпилите оферти, всеки член на комисията попълни и 

подписа декларация по смисъла на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията започна своята работа и констатира, че опаковката на постъпилата оферта е 

представена в указания от Възложителя вид, с ненарушена цялост, с отбелязан пореден номер, 

дата и час на получаването им. 

Пристъпи се към отваряне на постъпилата оферта, както следва: 

1. Волтран ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 6687 от 11.12.2018 г., 16:14 ч. с 

ЕИК 202537221. 



Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

указанията за участие - в запечатана и непрозрачна опаковка, както и един непрозрачен, 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи, ел. носител с надпис 

„ЕЕДОП“ и отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 

основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП се оповестиха съдържащите се в офертата документи. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“, Техническото 

предложение на участника и всички документи към него се подписаха от трима членове на 

Комисията. 

 

 

Комисията приключи своята работа на 12.12.2018 г.  

 

КОМИСИЯ 

Председател: …………/П/.…………. 

          (Д. Мичева)  

 

Членове:  

1. ………/П/.…………  2. ………/П/.………… 

(проф. д-р В. Радев)  (Г. Господинов) 

 

3. ………/П/.…………  4. ………/П/.…………  

(П. Дечева)    (Г. Маламова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала, 

Подписан на хартия! 


