
 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

З А П О В Е Д 
 

№РД 07 - 192 / 208     
 

от  28.05.2020 
 

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и във връзка с провеждане на 
процедура по извършване на текущи ремонти  на  

класни стаи 10 броя,  етаж 2 и етаж 3 
 

НАРЕЖДАМ : 
 

1. Да бъде изготвено съобщение /покана  за провеждане на процедура 
по чл.20 ал.4  т.1 от ЗОП. Съобщението да бъде обнародвано на 
сайта на ОУ “Васил Друмев“   

2. Срок за оглед и подаване на ценовите оферти – 05.06.2020 г. 
Всеки работен ден, в канцеларията на училището, от 8:30 до               
14 :00 часа. 

3. Комисия да разгледа подадените оферти на 08.06.2020 г. /14:30 ч./ 
в сградата на училището и да представи становище на  същата дата.  

4. Състав на комисията: 
Пенка Дякова – главен учител 
Кремена Петрова – касиер-домакин 
Диана Дойчева – технически секретар 
Арх. Димитричка Стоянова – техник, инвеститорски контрол в ОП 
„Инвестиционна политика“ 
 

 
Директор: 

/Красимир Димитров/ 
 

 



 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

под стойностите на  чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 

„Ремонт на класни стаи “ 
 

На основание Заповед РД07  192   /  208       от 28.05.2020 г.   

на Директора на ОУ “Васил Друмев“   град Варна , 

 

Каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма . 

Съдържание на офертата: 

1. Представяне на фирмата, доказващо ресурс и опит за изпълнение на СМР. 

2. Ценова оферта, включваща ценово предложение по обявени на сайта на 

училището позиции . 

3. Документите следва да бъдат подписани от лицето, представляващо 

управителя на фирмата. 

Срок за оглед и подаване на офертите – 05.06.2020 г.  

Място на подаване- ОУ “Васил Друмев“ ; град Варна, ул. „Любен 

Каравелов“ № 60 А – канцелария. 

Време на подаване : от 8:30 до 14:00 часа в работен ден. 

Избор на фирма-изпълнител –08.06.2020 г. – 14:30 ч. 

     4.  Критерий за класиране на участниците : най-ниска предложена цена и 

документи по т.1. 

 

 

 

 
                                                                                                   Директор:  

 

Красимир Димитров 

 

 

 

 

 

 



ЕТАЖ 3 – 5 класни стаи 
 

 
 

 

 

 



ЕТАЖ 2 – 5 класни стаи 
 

 


