
ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул. „Христо Ботев“ 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

          e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 609 

Град Мездра 21.09.2018 г. 

  

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 106, ал. 6, предл. 1-во  във връзка с чл. 108, 

т. 1 от ЗОП и утвърден Доклад на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП за резултатите от 

работата на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 

оценка на офертите и провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне  за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на ПУП по обособени 

позиции, както следва: Oбособена позиция №1 „Изработване на ПУП-ПРЗ“, 

съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на 

землището на с. Моравица, общ. Мездра“; Oбособена позиция №2 „Изработване на 

ПУП-ПРЗ“ съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от 

територията на землището на с. Дърманци, общ. Мездра“; Обособена позиция №3 

„Изработване на ПУП-ПП – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 с прилагане на 

чл. 16 от ЗУТ за част от територията на землището на с. Дърманци, общ. Мездра, 

открита с Решение №563/04.09.2018 г., с уникален номер в РОП 00007-2018-0015, и 

като изцяло възприех мотивите, отразени в доклада и протоколите от работата на 

комисията - Протокол №1.1, започнат на 12.09.2018 г. в 10:30 часа и приключен на 

12.09.2018 г. в 12:00 часа, Протокол №1.2, започнат на 12.09.2018 г. в 12:00 часа и 

приключен на 12.09.2018 г. в 13:30 часа  и Протокол №1.3, започнат на 12.09.2018 г. в 

13:30 часа и приключен на 12.09.2018 г. в 15:00 часа, 

 

О Б Я В Я В А М : 

  

Класирането на участниците по обособени позиции, съгласно утвърден от мен на 

21.09.2018 г. Доклад по чл. 67, ал. 6 ППЗОП ведно с протоколите от работата на 

Комисията, назначена със Заповед № 589 от 12.09.2018 г.: 

 

1.  Oбособена позиция № 1 „Изработване на ПУП-ПРЗ“, съгласно чл. 110, ал. 1, 

т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на землището на с. Моравица, 

общ. Мездра“: 

Участник: „СТУДИО ГАНИМЕД“ ЕООД, с ЕИК 204310030, със седалище и 

адрес на управление: град Хасково, п.к. 6300, ул. Македония №2, адрес за 

кореспонденция: град Хасково, п.к. 6300, ул. Сан Стефано №7, вх. Г, ет. 3, an. 24, 

представлявано от Огнян Любомиров Костадинов 
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2. Oбособена позиция № 2 „Изработване на ПУП-ПРЗ“ съгласно чл. 110, ал. 1, 

т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на землището на с. Дърманци, 

общ. Мездра“: 

Участник: „ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД, с ЕИК 202662741, със седалище и адрес 

на управление: град София, п.к. 1303, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 

9, an. 37, представлявано от Младен Христов Христов 

 

3. Обособена позиция № 3 „Изработване на ПУП-ПП – парцеларен план 

съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на 

землището на с. Дърманци, общ. Мездра“: 

Участник: „ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД, с ЕИК 202662741, със седалище и адрес 

на управление: град София, п.к. 1303, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 

9, an. 37, представлявано от Младен Христов Христов 

 

Като взех предвид, че за класираните на първо място участници по обособена 

позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 не са налице основания 

за отстраняване от процедурата и отговарят на критериите за подбор, както и че 

представените от тях оферти са получили най-висока оценка по избрания критерий за 

възлагане, на основание чл. 109 от ЗОП   

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

За изпълнители по съответните обособени позиции следните участници: 

1.  Oбособена позиция № 1 „Изработване на ПУП-ПРЗ“, съгласно чл. 110, ал. 1, 

т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на землището на с. Моравица, 

общ. Мездра“: 

Участник: „СТУДИО ГАНИМЕД“ ЕООД, с ЕИК 204310030, със седалище и 

адрес на управление: град Хасково, п.к. 6300, ул. Македония №2, адрес за 

кореспонденция: град Хасково, п.к. 6300, ул. Сан Стефано №7, вх. Г, ет. 3, an. 24, 

представлявано от Огнян Любомиров Костадинов 

 

2. Oбособена позиция № 2 „Изработване на ПУП-ПРЗ“ съгласно чл. 110, ал. 1, 

т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на землището на с. Дърманци, 

общ. Мездра“: 

Участник: „ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД, с ЕИК 202662741, със седалище и адрес 

на управление: град София, п.к. 1303, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 

9, an. 37, представлявано от Младен Христов Христов 

 

3. Обособена позиция № 3 „Изработване на ПУП-ПП – парцеларен план 

съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на 

землището на с. Дърманци, общ. Мездра“: 

Участник: „ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД, с ЕИК 202662741, със седалище и адрес 

на управление: град София, п.к. 1303, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 

9, an. 37, представлявано от Младен Христов Христов 

 



На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключат договори за обществена 

поръчка с участниците, класирани на първо място и определени за изпълнител по 

съответната обособена позиция на обществената поръчка, при спазване на условията в 

посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията, 

Адрес: град София 1000, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg  

Интернет адрес: www.cpc.bg  

 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП от получаването му от участниците в процедурата.   

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 

тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата и в същия ден да 

се публикува в профила на купувача на интернет страницата на община Мездра заедно 

с доклада и протоколите от работата на комисията при спазване условията на чл. 42, ал. 

5 от ЗОП. Връзката към електронната преписка на процедурата в Профила на купувача 

е: http://eop.mezdra.bg/?p=1327  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………../п/......................... 

ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ СЪБКОВ  

Кмет на Община Мездра 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са заличени на основание чл.23, ал.1 от ЗЗЛД 
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