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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

             

З А П О В Е Д 

РД № 216 
 

 

гр.Копривщица                  21.08.2015 година 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във вързка с чл. 
101а-101ж от ЗОП,  
 

                   НАРЕЖДАМ: 
 

I. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 101а – 101ж от ЗОП 
с предмет: Избор на изпълнител на СМР за първи подетап  „Водопровод от каптаж 

„Въртопа” до съществуваща шахта въздушник №5” от подобект „Актуализация на 
външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане 

„Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект „Реконструкция на външен водопровод 
за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до съществуващ 

водоем V=500 m3”, със средства, предоставени от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, въз основа на Споразумение №-РД-
02-30-23 от дата 07.04.2015г.  

 
II. Одобрявам Публичната покана, техническите спецификации, образците и 

документацията за възлагане на поръчката по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона 
за обществените поръчки с предмет: Избор на изпълнител на СМР за първи 
подетап  „Водопровод от каптаж „Въртопа” до съществуваща шахта въздушник 

№5” от подобект „Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на 
гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект 

„Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от 
водохващане „Въртопа” до съществуващ водоем V=500 m3”. 
 

III. Определям за отговорник: Теодора Симеонава Главчева – мл. експерт 
„Евроинтеграция”, като същият следва да публикува публичната покана в 

регистъра на АОП, както и в Профила на купувача на Община Копривщица. 
 
IV. Определям място и срок за получаване на офертите: Деловодството на 

община Копривщица, на адрес: гр. Копривщица, ул.„Любен Каравелов“ № 16,  в 
срок до 02.09.2015 г., 17:00 часа.  

 

V. На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП назначавам комисия в състав:  

Председател: Чавдар Петров Пенчев – юрист на община копривщица, с 

квалификация правоспособен юрист 

Членове: 1. Василка Иванова Стефлекова-Йовкова – Директор Дирекция 

„ФСД“ в община Копривщица с квалификация икономист; 
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                  2. Ваня Ангелова Чорбанска – гл. специалист „СиК“ в община 
Копривщица с квалификация строителен техник; 

              3. Цветанка Христова Христова- гл. специалист „ОС”  в община 
Копривщица с квалификация инженер; 

              4. Милена Георгиева Паралеева - гл. специалист „ЕиТ” в  община 

Копривщица с квалификация икономист. 

 

Резервни членове:  
                       1. Николай Дойчев Карагьозов-Секретар на община Копривщица с 
квалификация правоспособен юрист; 

                       2. Павлина Динчова Азманова – Доганова – гл. специалист „ГС и 
ЧР“ при община Копривщица с квалификация икономист; 

                   

 

VI. Длъжностните лица да извършат предвидените в ЗОП действия по 
получаване, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти по процедура с 
предмет: Избор на изпълнител на СМР за първи подетап  „Водопровод от каптаж 

„Въртопа” до съществуваща шахта въздушник №5” от подобект „Актуализация на 
външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане 

„Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект „Реконструкция на външен водопровод 
за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до съществуващ 

водоем V=500 m3”  
 
VII. Назначените длъжностни лица да отворят и оценят постъпилите оферти на 

03.09.2015 г. от 13.45 часа в заседателната зала на административната сградa на 
Община Копривщица. 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 други лица при 
спазване на условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.  

 
VIII. Определям краен срок за работата на комисията - до 30.09.2015 г. 

 
IX. Комисията да състави протокол за получаването, разглеждането и оценката 
на офертите и за класирането на участниците. На основание чл. 101г, ал. 4 от 

ЗОП протоколът да ми бъде предоставен за утвърждаване.  
 

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение.  
 

 

                                                                   КМЕТ  

                                                                   НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА: /П/ 

                                                                           (ГЕНЧО ГЕРДАНОВ) 


