
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 
,::::- -,,.,,,, 

ГЛАВНОУПРАВЛЕНИЕ-СОФИЯ 

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966 

Ангел Забурт �
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ДП „Пристанищн 

ПРОТОКОЛ № 1 

по чл. 54, ал. 1-8 от ППЗОП за провеждане на публично заседание за отваряне на 

постъпилите оферти и разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, в открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Подобряване 

условията на корабоплаване в района на кейово място lA, на Пристанищен терминал 

Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в 

Пристанищен терминал Леспорт" 

1. Днес, 05.03.2019 г. от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-12-21 от
05.03.2019 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура", назначената 

комисия за отваряне, извършване на подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в 

обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. а) от 

Закона за обществените поръчки с предмет: ,,Подобряване условията на корабоплаване в 

района на кейове място lA, на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на 
проектните параметри пред кейовите стени в Пристанищен терминал Леспорт", открита с 

Решение № РД-09-6/16.01.2019 г. на генералния директор на Държавно предприятие 

"Пристанищна инфраструктура", публикувано в Регистъра на АОП под № 888860 на 

18.01.2019 г. и Обявление за поръчка - комунални услуги изх. № 05-11-3/16.01.2019 г., 

публикувано в Регистъра на АОП под № 888864 на 18.01.2019 г., в състав: 

Председател: инж. Наташа Ценева - директор на дирекция „Инфраструктура, 

акватория и собственост" в ГУ на ДППИ 

членове: 

1. инж. Славчо Добрев - експерт в дирекция „Инфраструктура, акватория и

собственост" в ГУ на ДППИ 

2. инж. Спас Вучев - експерт в дирекция „Инфраструктура, акватория и

собственост" в ГУ на ДППИ 
3. инж. Ивелин Иванов - експерт в отдел „Инфраструктура, акватория и

собственост" в клон- териториално поделение „Пристанище Варна" на ДППИ 

4. инж. Станислав Харизанов - експерт в отдел „Инфраструктура, акватория и
собственост" в клон - териториално поделение „Пристанище Варна" на ДППИ 

5. Камелия Костова - счетоводител отдел „Финансов", дирекция „АФИО" в ГУ на

дппи 












