
 

ПРОТОКОЛ № 7 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП от заявленията за участие в квалификационна система, с рег. № 

16117 и предмет “Доставка на електроматериали” 

 

На 04.06.2018 г. в 13:30 ч. започна своята работа комисия, назначена със 

заповеди № 108 / 18.01.2017 г. и № 1898 / 05.12.2017 г. на Изпълнителния директор 

на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател: 

инж. М Г  - Н-к „Електроцех” 

Членове: 

1. Д Л  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

2. Б Б   - Агент снабдяване, „ОМТС” 

3. М С  - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

4. инж. Г Д  - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

 

Всички членове и председателят на комисията получиха заявлениeто за 

участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което подписаха декларации по 

чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да 

осъществява кореспонденция с кандидатите в квалификационната система. 

 

Председателят на комисията обяви заявлението, предоставено му от 

Възложителя: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

Обособена 

позиция, 

за която 

участва 

1 
„ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7737 17.05.2018 13:44 1 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатана непрозрачна опаковка, 

съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На 

опаковката бяха нанесени входящ номер, името на кандидата и часа на подаване. 

 

На 04.06.2018 г. в 13:30 часа, комисията отвори заявлението за участие на „ЕЛ 

КОНТРОЛ“ ЕООД и разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира, че заявлението е представено във вид и комплектовано в 

съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените от 

Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в процедурата. 

Представени са всички изискуеми документи. Кандидатът „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, 

гр. Стара Загора отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 



 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 18.06.2018 г. 

 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

инж. М Г   – .............(п)................. 

 

 

Д Л    – ...............(п)................. 

 

 

Б Б    – ................(п)................  

 

 

М С     – .................(п)............... 

 

 

инж. Г Д   – .................(п)............... 

 


