
BG-София: 24 - Образователни услуги 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт  

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Мануела Димитрова, Република България 

1000, София, Тел.: 02 8720174, E-mail: info@so-slatina.org, Факс: 02 8701173 

Място/места за контакт: Столична община - район "Слатина" 

Интернет адрес/и: 

Адрес на профила на купувача: www.so-slatina.org. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: 
На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: 
На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 

заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и 

Регионален или местен орган 

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.1) Описание 

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

Организиране и провеждане на семинари за служителите от районната администрация 

на Столична община - район "Слатина" по проект "Администрацията и гражданите - 

една цел", съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 

номер А 12-22-156/11.03.2014 г. по приоритетна ос II "Управление на човешките 

ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация, 
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бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, финансиран по Оперативна програма 

"Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски 

социален фонд 

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата  
Услуги 

Категория услуги: 24 

Място на изпълнение: на територията на град София 

Код NUTS: BG411 

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за 

Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката 

Предмета на поръчката включва следните 5 /пет/ дейности, като всяка една от тях 

трябва да бъде проведена на територията на гр. София. 1.Семинар по "Комуникационна 

стратегия - разработване и план за реализиране". В него следва да вземат участие 10 

/десет/ служители от СО-район "Слатина".Обучението е с продължителност 2 /два/ 

дни.Програмата на обучението ще включва Разработване и реализиране на 

комуникационна стратегия, съставяне на комуникационен план и комуникационен 

бюджет, оценка и избор на комуникационни канали/медии, оценяване ефективността на 

комуникационната кампания и др. 2. Семинарът "Връзки с обществеността" следва да 

бъде с продължителност 3 /три/ дни и в него да вземат участие 10 /десет/ служители от 

районната администрация.Задача на семинара е да покаже на служителите от районната 

адмиинистрация какво е мястото и ролята на PR специалиста в администрацията, да 

изградят професионални умения за активно слушане и ефективно говорене, както и да 

формира умения за по-добра вътрешна комуникация. 3.Семинар по "Изграждане на 

публичен имидж". В него ще вземат участие 10 /десет/ служители, а 

продължителността на обучението ще е 2 /два/ дни.Семинарът следва да изясни на 

участниците какво е Комуникационен мениджмънт, и как да комуникират в критични 

ситуации, да се изградят техники при изграждане на персонален имидж и др. 4.Семинар 

по "Специфика на междукултурните комуникации" - продължителност 2 /два/ дни, 

участници - 10 /десет/ служители от СО - район "Слатина".Семинара следва да изясни 

основните понятия за културните различия, междукултурните комуникации и типове 

култури, както и правилата за ефективно общуване с представители на европейски 

култури. 5. Семинар по "Практически умения за ефективни комуникации" - 

продължителност 2 /два/ дни, като следва да вземат участие 20 служители от СО - 

район "Слатина".Обучението може да обхване качествата и принципите на ефективната 

комуникация, както и комуникации в организационен контекст или техники за 

усъвършенстване на комуникацията, използване на обратна връзка и др. 

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

80500000, 80570000 

Описание:  



Услуги по обучение  

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала  

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

ІІ.1.8) Обособени позиции 

НЕ 

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 

 

II.2) Количество или обем на поръчката 

ІІ.2.1) Общо количество или обем 

Максималната цена за изпълнение на дейностите, които са включени в предмета на 

поръчката е в размер на 8000 лв. без ДДС (осем хиляди лева). Прогнозната стойност на 

всяка от дейностите е както следва: 1. Семинар по "Комуникационна стратегия - 

разработване и план за реализиране" - 1 333.33лв. без ДДС за 10 участника; 2. Семинар 

по "Връзки с обществеността" - 1 333.33 лв. без ДДС за 10 участника; 3. Семинар по 

"Изграждане на публичен имидж" - 1 333.33 лв. без ДДС за 10 участника; 4. Семинар по 

"Специфика на междукултурните комуникации" - 1 333.33 лв. без ДДС за 10 участника; 

5. Семинар по "Практически умения за ефективни комуникации" - 2 666.67 лв. без ДДС 

за 20 участника. 

Прогнозна стойност без ДДС  
8000 BGN 

ІІ.2.2) Опции 

НЕ 

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 

Завършване 

31.12.2014 г.  

 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката  

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции 

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 80 лв. /осемдесет лева/. 

Валидността на гаранцията за участие в случай, че е представена банкова гаранция, е не 



по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на 

участника.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 

4% от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС.Валидността на 

гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция е 30 дни след 

изтичане на срока на договора.Гаранцията за изпълнение на договора се представя от 

участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. И двата 

вида гаранции се представят в оригинал, в една от следните форми: а)депозит на 

парична сума по следната банкова сметка на Столична община - район "Слатина": 

IBAN: BG76SOMB91303317815701, BIC: SOMBBGSF , Обслужваща банка: „Общинска 

банка” АД; б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в 

процедурата и иопределения за изпълнител избират свободно формата на гаранцията за 

участие и съответно гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако 

участникът/Изпълнителя избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде 

безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

Възложителят заяви, че участникът/Изпълнителят не е изпълнил свое 

задължение.Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за 

сметка на участника, съответно Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите 

без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли в него. 

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 

когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 

сключи договора за обществената поръчка.Възложителят освобождава гаранциите за 

участие в процедурата съгласно чл. 62 от ЗОП. 

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредбите, които ги уреждат 

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Административен 

капацитет", приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. 

"Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия: 

BG051PO002/12/2.2-07, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с рег. №: A12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране на дейностите 

включени в проект с наименование "Администрацията и гражданите - една цел", 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Редът и условията 

за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са 

определени в договора за възлагане на обществена поръчка, а именно: Възложителят 

изплаща цената за изпълнение на договора след представяне на фактура по одобрения 

от Възложителя окончателен доклад за дейностите по договора. Плащане се превежда, 

само ако окончателният доклад на Изпълнителя бъде приет без възражение от 

Възложителя. В противен случай плащането се извършва след коригиране на 

установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията 

на Възложителя. Фактурите за извършване на плащания е необходимо да се изготвят на 

български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В описателната им част 

задължително следва да се впише следния текст: „Разходът се извършва по проект 

„Администрация и гражданите – една цел” с Бенефициент СО – район „Слатина”, с 

приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. 

„Компетентна и ефективна държавна администрация”, по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № А12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. 



ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен 

за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица 

Възложителят с оглед на предоставената му възможност в чл. 25, ал.3, т.2 от ЗОП, не 

поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 

Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

ІІІ.2) Условия за участие 

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за 

вписването им в професионални или търговски регистри  
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен 

плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика 

участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката,адрес и лице за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Приложенията и 

документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три 

отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис - плик № 1 с надпис "Документи за 

подбор" , плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и плик № 3 

“Предлагана цена”.1. В плик № 1 се поставят следните документи:1.1. Списък на 

документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;1.2.Административни 

сведения за участника;1.3.Заверено копие на документ за регистрация или 

документ/декларация, съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участник 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага 

еквивалентен на актуалното състояние документ на съдебен или административен 

орган от държавата, в която участникът е установен, в превод. Участникът прилага 

удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК.При 

представянето на удостоверение за актуално състояние не отпада задължението за 

представяне на документа за регистрация. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да 

се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя 

доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя 

актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства 

невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва 

„не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, документа по тази точка се представя за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението.В този случай към 

офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с 

който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се 

удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието 

си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.Когато участникът 

предвижда участие на подизпълнители, документ за регистрация или 

документ/декларация се представя за всеки от тях;1.4.Когато участникът е обединение, 

се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се 

посочва представляващият;1.5.Документ за гаранция за участие;1.6.Документи за 

икономическото и финансовото състояние;1.7.Документи за техническите възможности 

и/или квалификация;1.8.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

1 и ал. 2, т. 2а и 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5 т. 2, чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП 

и/или Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, 

ал. 2, б. “а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 



Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за 

отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;1.9.Списък на 

подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида на 

работите и дела на тяхното участие;1.10.Декларация от всеки от подизпълнителите 

относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката; 1.11.Декларация за 

приемане на условията в проекта на договор;1.12.Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от 

ЗОП.2. В Плик № 2 трябва да се съдържа техническото предложение за изпълнение на 

поръчката, срокът за изпълнение на поръчката и срокът за организиране на 

обученията.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото 

предложение на участника.Наличието на обстоятелства по чл.47,ал.2,т.1,2а,3,4 и 5 води 

до отстраняване на участника 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности  

Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото 

си състояние участниците представят следните документи: 1.Копия от годишните 

отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) години , подписани и 

подпечатани от участника на всяка страница – за юридическите лица, когато 

публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. Участниците могат да докажат, че отговарят на минималните изисквания с 

всеки друг документ, който възложителят счита за подходящ, включително годишна 

данъчна декларация или служебна бележка за годишен доход от работодател.На 

основание чл.23 ал.4 от Закона за търговския регистър ако е посочен ЕИК, не е 

необходимо доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и 

представянето на актове, обявени в търговския регистър. 2.Информация за общия 

оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, за 

последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си. 3.Когато участникът предвижда 

участие на подизпълнители, документите посочени по-горе се представят за всеки от 

тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите посочени 

по-горе се представят само от участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор на възложителя. При участие на обединения, 

които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението 

участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение 

на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

Минимални изисквания: Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното 

минимално изискване за икономическо и финансово състояние: 1. Реализиран оборот за 

последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) на стойност не по-малко от 30 000 

(тридесет хиляди) лева без ДДС от изпълнени услуги, сходни с предмета на 

обществената поръчка. Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка следва 

да се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения, семинари, 

курсове и други подобни форми на обучение. 

ІІІ.2.3) Технически възможности  

Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и 

квалификацията си участниците представят следните документи: 1. Списък на 

основните договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите 2. За 

всеки от договорите по точка 1 участникът трябва да представи референции 



(препоръки) за добро изпълнение, издадени от възложителите по съответните 

договори.От информацията в представените от участниците референции (препоръки) 

трябва да е видно предмета на съответния договор, стойността на договора, дата на 

сключване и период на изпълнение по договора, както и дали е изпълнен 

професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 3. Списък на екип от 

ключови експерти,придружен с автобиографиите им,Декларация за разположение на 

експерт и приложени доказателства за квалификация и професионален 

опит.Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и 

опит на лицата са:а)копия от дипломи за завършено образование, удостоверения и 

други;б)списък за наличния състав, декларация и други, удостоверяващи 

професионалния опит на лицата; в)препоръки и референции, издадени на предложените 

експерти (от други работодатели, ако имат такива). 4.Когато участникът предвижда 

участие на подизпълнители, документите по т. 3 се представят за всеки от тях, а 

изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 5.Когато 

участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3. се 

представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор на възложителя. При участие на обединения, които не са 

юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не 

към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

Минимални изисквания: Участник в процедурата трябва да отговаря на следните 

минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да е изпълнил 

през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите 

минимум два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката (услуги, свързани с 

организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и други подобни форми на 

обучение); 2. Участникът трябва да има на разположение за целия срок на изпълнение 

на поръчката екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална 

квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани 

за изпълнението на услугата: 2.1.Ключов експерт - Ръководител екип, отговарящ на 

следните изисквания:2.1.1.висше образование (магистърска степен) по обществени, 

педагогически, природни, социални, хуманитарни, икономически, технически или 

правни науки, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области 

еквивалентни на посочените;2.1.2.минимум 2 (две) годишен (считано до крайния срок 

за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с подготовка, 

организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и др. и/или управление на 

проекти, включващи обучения. 2.2.Ключов експерт - Координатор на дейностите по 

логистика на обученията, отговарящ на следните изисквания:2.2.1.висше образование 

(бакалавърска степен) по обществени, природни, социални, икономически, правни или 

технически науки, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в 

области еквивалентни на посочените; 2.2.2.минимум 1 (едно) годишен опит (считано до 

крайния срок за подаване на оферти) в подготовката, организирането и провеждането 

на обучения, семинари, курсове и др. и/или управление на проекти, включващи 

обучения. 2.3.Екип за провеждане на обученията, включващ не по - малко от 4 

(четирима) обучители, които могат да бъдат ангажирани по трудово или гражданско 

правоотношение. 

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия 



НЕ 

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 

квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата 

НЕ 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) Вид процедура 

ІV.1.1) Вид процедура 

Открита 

 

ІV.2) Критерии за оценка на офертите 

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите  

Икономически най-изгодна оферта при: 

Посочените по-долу показатели: 

Показател: Предлагана цена; тежест: 70 

Показател: Срок за организиране на обученията; тежест: 30 

 

IV.3) Административна информация  

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и 

допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ 

(при състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие  
06.09.2014 г.  Час: 17:00 

Платими документи 

ДА 

Цена: 8 BGN 

Условия и начин на плащане 

Документацията може да бъде изпратена на всяко лице, поискало това, като цената за 

нейното отпечатване и размножаване следва да бъде преведена по сметка на Столична 

община - район "Слатина" IBAN: BG76SOMB91303317815701, BIC: SOMBBGSF, 

Обслужваща банка: "Общинска банка" АД. Изпращането на документацията до лицето 

става посредством куриерска фирма.Разходите по спедиторската услуга са за сметка на 

лицето, поискало изпращане на документацията. 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие  

16.09.2014 г.  Час: 17:00 

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 

участие 

Български 



IV.3.7) Срок на валидност на офертите 

Продължителност в дни 

180 

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 19.09.2014 г.  Час: 10:00 

Място 

Административната сграда на Столична община - район "Слатина", гр. София, бул. 

Шипченски проход" № 67 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП "Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на 

режима за достъп до сградата на СО-район "Слатина". Присъстващите лица вписват 

имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното 

присъствие.Представителите на участниците,които не са законни представители следва 

да представят изрично пълномощно, ексемпляр от което (в оригинал или заверено от 

лицето копие) следва да бъде оставен на комисията. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 

ЕС 

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, 

приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. 

„Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: 

BG051PO002/12/2.2-07, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с рег. № A12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране на дейностите, 

включени в проект с наименование „Администрацията и гражданите – една цел” 

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.2) Подаване на жалби 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')


Жалба може да подава всяко заинтересовано лице, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 

25.07.2014 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

 


