
^ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ЗАПОВЕД

На основание чл.86, ал.З, изречение второ и чл.87 от ППЗОП във връзка с чл.80, ал.7 от ЗОП, 
чл. 35, ал. 5 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие 
“Пристанищна инфраструктура” и Заповед № РД-09-99/ 15.10.2019 г. на генералния директор на ДП 
„Пристанищна инфраструктура”, издадена на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 
както и на основание чл. 4, ал. 5 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените 
поръчки в ДП „Пристанищна инфраструктура”, във връзка с Решение № 05-05-15/ 12.12.2019 г. на 
директора на клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие 
“Пристанищна инфраструктура” за откриване на процедура „конкурс за проект“ по чл. 80, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки с предмет: „Архитектурен конкурс за идейна концепция за 
„Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на 
Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас”, с 
уникален номер в регистър на АОП: 01158-0219-0047 и публикувано обявление за обществена поръчка 
в Регистъра на АОП под № 948986 на 16.12.2019 г., за удължаване на срока на работа на комисията 
поради възникнали организационни затруднения,.

НАРЕЖДАМ

Изменям Заповед № РД-12-4/ 07.02.2020 г. на директора на Клон-териториално поделение 
„Пристанище Бургас” на ДП „Пристанищна инфраструктура”, както следва:

Определям нов краен срок за приключване работата на журито по разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите във връзка с конкурса проекти по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
посочения по-горе предмет: 24.05.2020 г.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на председателя на комисията.

Директор на
Клон-териториалн^^ 
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Наето:

иго Иван

;ата за ;о знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.
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