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Заповед № 160/24.09.2015 г. за възлагане на  обществена поръчка по смисъла на чл. 14, ал. 4, т. 2 от 

ЗОП, провеждана по реда на  гл. „Осма” А - чл.101а  - чл. 101е от ЗОП с предмет: 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г. 

                                    ЗАПОВЕД 

№ 160/ 24.10.2015 година  

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с възлагане на  обществена поръчка по смисъла на чл. 14, ал. 4, т. 2 от 

ЗОП, провеждана по реда на  гл. „Осма” А - чл.101а  - чл. 101е от ЗОП с предмет: 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г. 

На чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, провеждана по реда на  гл. „Осма” А - чл.101а  - чл. 101е от ЗОП с 

предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г. 

НАЗНАЧАВАМ: 

Комисия в състав: 

Председател:  

1. Стоян Стоянов Стоянов        

(собствено, бащино и фамилно име) 

Адрес: гр. Ботевград;  ж.к. ”Васил Левски” ; Бл. 28,  тел.: 0887668981 

(посочва се адрес за кореспонденция)           (тел. за контакти) 

На длъжност: `Юрист към Община Антон   

(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

Квалификация: Юрист 

Членове:  

1. Николина Цветанова Михова     

(собствено, бащино и фамилно име) 

Адрес: с. Антон, ул. „Цар Симеон” № 10    тел.: 0899493128, 

(посочва се адрес за кореспонденция)           (тел. за контакти) 

На длъжност: Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

Квалификация: „Управление проекти” 

 

2. Иванка Николова Дюлгерова        

(собствено, бащино и фамилно име) 
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Адрес: гр. Копривщица, ул. „Ралчо Войвода” № 2   тел.: 0892734383, 

(посочва се адрес за кореспонденция)            (тел. за контакти) 

На длъжност: Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон  

 (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

Квалификация: Специалист ”Строителство и архитектура” 

 

2. Соня Костадинова Гарчева        

 (собствено, бащино и фамилно име) 

Адрес: село Антон, ул. „Мир” №10,                тел.: 0879677967 

(посочва се адрес за кореспонденция)            (тел. за контакти) 

На длъжност: Главен специалист бюджет  

(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

Квалификация:  

 

3. Нонка Стоянова Станкова        

 (собствено, бащино и фамилно име) 

Адрес: село Антон, ул. „Стара планина ” №               тел.: 0879677967 

(посочва се адрес за кореспонденция)            (тел. за контакти) 

На длъжност: Младши експерт „Социални проекти“  

(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

Квалификация: Икономика на МТС 

 

1. Резервен член:  

 

Мария Николова Цвяткова      

(собствено, бащино и фамилно име) 

Адрес: с. Антон, ул.“ Вежен“ №2        тел.: 0888744812 

(посочва се адрес за кореспонденция)            (тел. за контакти) 

На длъжност: Младши специалист „Орган по приходите“  към Община Антон 

(посочва се заеманата длъжност и месторабота) 

Квалификация: Инженер – Технолог 

 

Ред за работа на комисията: 

1. Комисията да започне работа на 24.09.2015 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община 

Антон; 
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2. Всички членове на комисията (редовни, резервни) да подпишат декларация съгласно чл.35 

ал.3 от ЗОП преди отврарянето на офертите; 

3. Комисията да отвори, разгледа и провери съответствието на офертите по реда на тяхното 

постъпване; 

4. Комисията да извърши разглеждане, оценака и класиране на постъпилите оферти; 

5. За извършената работа комисията да състави и подпише протокол/доклад за разглеждане, 

оценяването и класирането на офертите съгласно изискванията на чл.72 ал. 1  от ЗОП; 

6. Комисията да приключи своята работа в срок до 24.10.2015 година г. 

I. Копие от заповедта да се връчи на длъжностните лица – председателя и членовете на 

комисията по т. I от заповедта за изпълнеие. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/                  

Мария Вътева 

За Кмет на община Антон 

Съгласно Заповед №158/18.09.2015 година 

 

Получили заповедта: 

 

1. Стоян Стоянов Стоянов      /п/ 

  Юрист към Община Антон 

 

2. Нонка Стоянова Станкова        /п/  

Младши експерт „Социални проекти“  

 

3. Николина Цветанова Михова        /п/ 

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

4. Иванка Дюлгярова      /п/ 

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон  

 

5. Соня Костадинова Гарчева       /п/ 

Главен специалист бюджет     

         

6. Мария Николова Цвяткова     /п/ 

Младши специалист „Орган по приходите“  към Община Антон     

           


