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На основание чл. 22, ал. т. 6 и чл.106, ал.6, предложение първо от Закона за 
обществени поръчки и утвърден на 21.08.2019 г. Доклад от работата на комисията, назначена 
със Заповед № 879 от 16,08,2019 год. на Илдъз Илиязова Юнус. - зам. кмет на община 
Добричка-в качеството на Възложител, съгласно Заповед № 676/20.06.2016 г. за разглеждане, 
оценка и класиране на офертите по обществена поръчка - открита процедура с предмет: 
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително предучилищно и 
училищно образование от Община Добричка", открита с решение № 700 от 04.07.2019 г., с 
обявление, публикувано в електронната страница на АОП под № 00159-2019-920255 и 
обявена в профила на купувача на адрес http://dobrichka.bg/profile/ 0-08072019-285 

Участника „Пътнически превози" ЕООД, град Добрич с ЕИК 834025484, със 
седалище и адрес на управление: град Добрич, ул „Поп Богомил" № 3, представлявано от 
инж. Валентин Димитров Василев, класиран на първо място за изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително 
предучилищно и училищно образование от Община Добричка". 

На основание чл. 43, ал.1, предложение първо от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от 
ППЗОП, настоящото решение в деня на изпращането да се публикува в профила на купувача 
на община Добричка. 

На основание чл. 43, ал.1, предложение второ от ЗОП, връзка с чл.24, ал.1, т.5 от 
ППЗОП, протокола и доклада на комисията да се публикуват в профила на купувача на 
община Добричка към електронна преписка http://dobrichka.bg/profile/ 0-08072019-285. 

На основание чл.197, ал.1, т.7 буква „б" от ЗОП, настоящето решение подлежи на 
обжалване в десетдневен срок от връчването, и ред Комисията за защита на конкуренцията, 
по реда на чл. 199 от ЗОП. 

Контрол по изпълнението възлагам на Ели Петрова - директор дирекция ХДЕППИП. 
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