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РЕШЕНИЕ № П-03-11/14.09.2018г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по 

чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

 

На основание чл.30, ал.8 от Вътрешните правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки в Регионална здравна инспекция – Хасково, Протокол от 

дейността на оценители, назначени със заповед № П-03-12/07.09.2018г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за възлагане на 

обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: „Проучване, докладване и 

разработване на политики в областта на промоцията и превенцията на общественото 

здраве”, в изпълнение на проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до 

здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-

2020. 

I.ОДОБРЯВАМ класирането на участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка при условията на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените 

поръчки, по реда на Глава Двадесет и шеста за възлагане на обществени поръчки, 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Проучване, докладване и разработване 

на политики в областта на промоцията и превенцията на общественото здраве”, в 

изпълнение на проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни 

услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата 

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, както 

следва: 

 

МЯСТО УЧАСТНИК ТОЧКИ 

Първо „Българска финансова 

група“ ООД 

70 т. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка, с предмет: 

„Проучване, докладване и разработване на политики в областта на промоцията и 

превенцията на общественото здраве”, в изпълнение на проект № B2.9a.09 

«Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места 

/HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, публикувана в Регистър 

на обществените поръчки под уникален номер 9076983 и удължена при условията на 

чл.188, ал.2 от ЗОП, чрез публикуване на информация в АОП по уникален номер 

9080165, класирания на първо място участник, както следва: 

 

„Българска финансова група“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. 

Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47, Бизнес инкубатор, представлявано от 

Даниел Точев Делчев – Управител. 

 

III. Няма участници, отстранени от участие в обществената поръчка, с 

предмет: „Проучване, докладване и разработване на политики в областта на 

промоцията и превенцията на общественото здраве”, в изпълнение на проект № 

B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените 
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места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, протоколът от работата на комисията 

след представяне на възложителя за утвърждаване, в един и същ ден се изпраща на 

участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ 

Д-р Соня Димитрова 

Директор на РЗИ - Хасково 

 


