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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 781 /27.09.2019 г. 

 

Подписаният по-долу Антон Трифонов, Вр. и. д. кмет на Община Белоградчик, съгласно 

Заповед № 764/20.09.2019 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/,  Протокол  от 27.09.2019 г., и Доклад от 27.09.2019 г. от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 780 /27.09.2019 година на Вр. и. д. 

кмета на Община Белоградчик – Антон Трифонов за разглеждане на получената оферта и 

провеждане на договаряне на условията по договора, съгласно изискванията на 

възложителя в процедура за възлагане чрез пряко договаряне с предмет „Изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  находяща се в 

гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28”открита с Решение № 743 от 13.09.2019 г. и 

публикувана в РОП под № 00287-2019-0006 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

 „ИЗОСТРОЙ-ВД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Екзарх 

Йосиф І” № 103, вх. А, ет. 1, ап. 2 , ЕИК: 202115626, представлявано от Иванчо Манолов 

Тодоров в качеството му на Управител за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  

находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28”. 

 

Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Закона за обществени поръчки и 

на изискванията на възложителя, посочени в писмената покана за участие в процедурата. 

В резултат на проведеното договаряне участникът е приел изискванията на възложителя 

за изпълнение на поръчката, записани в договорените клаузи.   

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик https://belogradchik.bg/?p=20642. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 б. “а“ от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията,  в 10-дневен срок от получаване на решението за 

избор на изпълнител. 

 

……(ПП)….. 

Антон Трифонов 

Вр. и. д. Кмет на Община Белоградчик 

Съгласно Заповед № 764/ 20.09.2019 г. 
 

 

Изготвил:.. (П)…  

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

https://belogradchik.bg/?p=20642


 


