
 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   № 165/17.02.2020 г. 

за класиране на участниците и определяне на  

изпълнител на обществена поръчка 

 

        Подписаният по-долу инж. Тони Кацаров - Кмет на община Ихтиман, съгласно 

Заповед № 119/07.02.2020  г. на Кмета на Община Ихтиман с адрес гр. Ихтиман,                   

ул. „Цар Освободител“ № 123, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 6 

от Закона за обществените поръчки и като приемам констатациите и изводите отразени 

в подписания от членовете на комисията утвърден Доклад от 17.02.2020 г., от дейността 

на комисията назначена със Заповед № 164 от 12.02.2020 г. на Кмета на община 

Ихтиман, за възлагане на  обществена поръчка на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП с 

предмет: „Доставка на учебни материали за нуждите на  община Ихтиман в 

изпълнение на проект  „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до 

образование в община Ихтиман“  

 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

             1. Класирането на участниците в процедурата в следния ред: 

 

1-во място - „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

за  изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на първо 

място: 

 

„ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, ЕИК 204172914. 

 

 

2. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:  

Няма отстранени участници. 

 

            Решението не подлежи на обжалване. 

 

            Решението да се изпрати на участниците в един и същи ден и да се публикува в 

профила на купувача. Връзката към електронната преписка за процедурата в профила 

на купувача е: http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate

%20desc&obj_id=1097   

 

 

 

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1097
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1097
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1097


 

ОБЩИНА ИХТИМАН 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................П*.......................... 

                   КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН 

                            ИНЖ. ТОНИ КАЦАРОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                          съгласно Заповед № 119/07.02.2020  г. 

                                                                                     на Кмета на Община Ихтиман 

 

 

 
Изготвил: …………..П*…………… 

Цв. Хаджийска 

Гл. специалист 
 

 

 

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
 


