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 СЪОБЩЕНИЕ  

за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти 

 

 

На 13.09.2019 г., от 16:30 часа, в залата на ЦАУИ, ет. 1 в сградата на Общинска 

администрация - Попово, адрес - обл. Търговище, гр. Попово, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 1, комисията, назначена със Заповед № З-19-599/29.08.2019 г. на 

Кмета на Община Попово за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до 

учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2019/2020 г., по 

обособени позиции“ ще проведе, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, публичен жребий 

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по Обособена 

позиция № 13 Попово-Горица-Берковски-Славяново-Попово и Обособена позиция № 14 

Попово-Баба Тонка-Славяново-Медовина-Попово – „МЕТЕОР“ АД и ЕТ 

„ТРАНСПОРТСЕРВИЗ – СТАНИСЛАВ КОЛЕВ“. 

В случай, че един или повече участници, подали оферти не се явят, заседанието 

на комисията, на което ще се проведе публичният жребий ще се отложи за 15 минути 

(петнадесет минути), като мястото остава непроменено. В този случай и ако повторно не 

се явят участници, подали оферти, публичният жребий ще се проведе, независимо дали 

присъстват участници или техни представители. 

При провеждане на жребия могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители.  

 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ 

 

Публичен жребий ще бъде проведен последователно за Обособена позиция № 13 

и Обособена позиция № 14. 

 

Като средство за провеждане на публичния жребий ще се използват два еднакви 

непрозрачни плика с поставени вътре листчета с изписани наименованията на 

участниците, класирани на първо място и кутия с капак. Комисията определя следния 

начин за провеждане на публичния жребий:  

           
Правила за провеждане на публичния жребий. 
1. Комисията ще подготви два еднакви, празни, непрозрачни плика, две 

идентични бели листчета и една кутия с капак.  

2. В двата плика ще бъдат поставени листчета с надписи съответно „МЕТЕОР“ 

АД и ЕТ „ТРАНСПОРТСЕРВИЗ – СТАНИСЛАВ КОЛЕВ“.   

3. Пликовете се поставят в кутията като на всеки от участниците се предоставя 

възможност, ако има желание, да разбърка пликовете. 

 
 



4. Председателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще го отвори и ще 

оповести листчето с името на участника, който се определя за изпълнител на поръчката 

за обособената позиция. 

5. Председателят на комисията ще изтегли и другия плик, ще го отвори и ще 

оповести листчето с името на участника, който ще бъде класиран на второ място за 

обособената позиция.  

 
 

С определянето на изпълнител на обществената поръчка и участник, 
класиран на второ място за обособена позиция № 13 и обособена позиция № 14, 
публичният жребий приключва. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОДОР ТОДОРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 


