
ДОКЛАД

във провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на 
прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции:

Обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново.

Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие.“, 
публикувана в профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/pazarni-konsultacii

Днес на дата 31.03.2020 г., комисията, назначена със Заповед № РД 22-517 от 
31.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мариела Цонева - Директор на дирекция на дирекция „Проекти и програми“ в 

Община Велико Търново;
2. Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново;
3. Мариян Маринов - Директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 

Търново;
4. инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на 

територията“ в Община Велико Търново,

със задачи: да разгледа постъпилите в срок предложения във връзка с провеждането 
на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Разработване на стратегически документи на Община Велико 
Търново в две обособени позиции“; да ги проучи за съответствие с поставените 
изисквания; да изготви доклад, който да съдържа обобщените заключения на комисията 
относно това кои предложения приема и кои - не, както и съображенията й за това и да 
определи осреднена пазарна стойност,
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проведе своето заседание на 31.03.2020 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново и изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа във 
връзка с разглеждане на постъпилите предложения за участие в пазарни консултации в 
отговор на покана с изх. № 91-00-96/20.03.2020 г. от Кмета на Община Велико Търново.

В поканата за участие на Възложителя са предвидени два начина за подаване на 
офертите за участие:

1. лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 17:00 часа на 30.03.2020 г. 
в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на Община 
Велико Търново и

2. по електронен път на електронна поща mop_vt@abv.bg до 24:00 ч. на 30.03.2020 г..

В указания срок са постъпили оферти само по електронен път на електронна поща 
mop_vt@abv.bg, както следва:

1. Оферта от 30.03.2020 г. на „Еко Логистик А“ ЕООД;
2. Оферта от 30.03.2020 г. на „НАВА ИНВЕСТ“ ООД;
3. Оферта от 30.03.2020 г. на „Прайм Консултант“ ЕООД.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти по реда 
на тяхното постъпване:

I. Оферта от 30.03.2020 г. на „Еко Логистик А“ ЕООД, ЕИК: 201014089, съдържа:
1. Ценово предложение за участие в пазарни консултации по Приложение № 2.1 за

обособена позиция № 1, подписано с електронен подпис от Евгения Джамбазова -
управител;

2. Ценово предложение за участие в пазарни консултации по Приложение № 2.2 за
обособена позиция № 2, подписано с електронен подпис от Евгения Джамбазова -
управител.

След справка в Търговския регистър комисията установи, че предложенията са 
подписани от лице, което може самостоятелно да представлява дружеството. И двете 
предложения имат съдържание в съответствие с поставените изисквания и приложените към 
поканата образци.

„Еко Логистик А“ ЕООД предлага цена на услугата по видове дейности, както следва:

1. за Обособена позиция №1:

№ Дейност Цена
(в лева без

ДДС)

1
Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново 30 000

2
Подпомагане изготвянето на финален доклад - отчет за 
изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново

40 000

Обща стойност без ДДС: 70 000

2. за Обособена позиция №2:

№ Дейност Цена
(в лева без

ДДС)
1 Разработване на План за интегрирано развитие /ПИР/ на Община 200 000
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Велико Търново за периода 2021 - 2027 г.

2

Хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие

66 000

Обща стойност без ДДС: 266 000

IL Оферта от 30.03.2020 г. на „НАВА ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 200527848, съдържа:
1. Ценово предложение за участие в пазарни консултации по Приложение № 2.1 за 

обособена позиция № 1;
2. Ценово предложение за участие в пазарни консултации по Приложение № 2.2 за 

обособена позиция № 2.

Комисията установи, че приложените към електронното писмо сканирани файлове - 
Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2, не са подписани с електронен подпис, каквото е 
изискването на Възложителя съгласно покана с изх. № 91-00-96/20.03.2020 г. Тъй като 
офертата на „НАВА ИНВЕСТ“ ООД не отговаря на условията за представяне, комисията 
реши, че няма да вземе предвид направените от „НАВА ИНВЕСТ“ ООД ценови предложения 
при определянето на осреднена пазарна стойност на обществената поръчка.

III. Оферта от 30.03.2020 г. на „Прайм Консултинг“ ЕООД, ЕИК: 130981777, 
съдържа:

1. Ценово предложение за участие в пазарни консултации по Приложение № 2.1 за 
обособена позиция № 1, подписано с електронен подпис от Владислав Георгиев - управител;

2. Ценово предложение за участие в пазарни консултации по Приложение № 2.2 за 
обособена позиция № 2, подписано с електронен подпис от Владислав Георгиев - управител.

След справка в Търговския регистър комисията установи, че предложенията са 
подписани от лице, което може самостоятелно да представлява дружеството. И двете 
предложения имат съдържание в съответствие с поставените изисквания и приложените към 
поканата образци.

„Прайм Консултинг“ ЕООД предлага цена на услугата по видове дейности, както 
следва:

1. за Обособена позиция №1:

№ Дейност Цена
(в лева без 

ДДС)

1
Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново

35 000

2
Подпомагане изготвянето на финален доклад - отчет за 
изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново

42 000

Обща стойност без ДДС: 77 000

2. за Обособена позиция №2:

№ Дейност Цена
(в лева без 

ДДС)
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1
Разработване на План за интегрирано развитие /ПИР/ на Община 
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. 250 000

2

Хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие

50 000

Обща стойност без ДДС: 300 000

•к-к-к

Констатации и заключения на комисията във връзка с проведените пазарни 
консултации и предложените от участниците цени:

След разглеждане на представените предложения (оферти) и в изпълнение на Заповед 
№ РД 22-517 от 31.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, комисията изчисли, че 
осреднената пазарна стойност на базата на предложените цени по обособени позиции и 
видове дейности е следната:

1. за Обособена позиция №1:

№ Дейност
Предложение на 

„Еко Логистик А“ 
ЕООД

В лева без ДДС

Предложение на 
„Прайм 

Консултинг“ ЕООД 
В лева без ДДС

Осреднена 
пазарна 
стойност 
В лева без

ДДС

1

Извършване на последващата 
оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. 
на Община Велико Търново

30 000 35 000 32 500

2

Подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за 
изпълнението на Интегриран 
план за градско възстановяване 
и развитие (ИПГВР) 2014 — 
2020 г на Община Велико 
Търново

40 000 42 000 41 000

Обща прогнозна стойност без ДДС: 73 500

2. за Обособена позиция №2:

№ Дейност
Предложение на 

„Еко Логистик А“ 
ЕООД

В лева без ДДС

Предложение на 
„Прайм 

Консултинг“ ЕООД 
В лева без ДДС

Осреднена 
пазарна 
стойност 
В лева без

ДДС

1

Разработване на План за 
интегрирано развитие /ПИР/ на 
Община Велико Търново за 
периода 2021 - 2027 г.

200 000 250 000 225 000
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2

Хармонизиране на План за 
устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико 
Търново към новите 
изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и 
пространственото развитие

66 000 50 000 58 000

Обща прогнозна стойност без ДДС: 283 000

В резултат на направените изчисления комисията определя обща прогнозна стойност 
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на стратегически документи 
на Община Велико Търново в две обособени позиции“ в размер на 356 500,00 лв. без 
ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция № 1 - 73 500,00 лв. без ДДС
- Обособена позиция № 2 - 283 000,00 лв. без ДДС

Неразделна част от доклада са:

1. Оферта от 30.03.2020 г. на „Еко Логистик А“ ЕООД;
2. Оферта от 30.03.2020 г. на „Прайм Консултант“ ЕООД.

Докладът се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-517 от 31.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................................... . ..............................................................................

проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет „Строителство и устройство на територията” в 
Община Велико Търново

Е Г\
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Цонева - Директор на дирекция на дирекция ПП в Община Велико Търново

2. Надя Петрова - Директор на дирекция ОП в Община Велико Търново

3. Мариян Маринов -^Цзректор на дирекция БФ в ОбщинаПТелико Търново

4. инж. Динко Кечев -Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново
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Fwd: ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКАНАза определяне 
на прогнозна стойност за възлагане на обществена 
поръчка с предмет:„Разработване на стратегически 
документи" ОП1 и ОП2

Подател: ЕКО LOGISTIC A LTD EKOLOGISTICA <ekologistica.eu@gmail.com>

Дата: 30.03.2020 13:10

Получател: Дирекция Обществени поръчки <mop_vt@abv.bg>

Прикачени файлове: ЕКО_ОФЕРТА - Приложение 2 - ОП l_noflnnc.pdf ЕКО_ОФЕРТА -
Приложение 2 - ОП 2_подпис.рсИ

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПОКАНА
за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОИ
за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена 
поръчка с предмет:
„Разработване на стратегически документи
на Община Велико Търново в две обособени позиции:
Обособена позиция Nol. Извършване на последващата оценка на Общински 
план за
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане 
изготвянето на
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско 
възстановяване и
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново.
Обособена позиция No2. Разработване на План за интегрирано развитие 
на Община
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за 
устойчива градска
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо
планиране на регионалното и пространственото развитие."
С УЖАЖЕНИЕ,
ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВСКА

Еко Логистик А ЕООД
+359 887516812
+359 886302901
+359 887703262 
ekoloqistica.eu@gmail.com

Еко Логистик А ЕООД
+359 887516812
+359 886302901
+359 887703262
ekoloqistica.eu@gmail.com

https://nm40.abv.bg/email/printm?mid= 15809179312&fid= 10
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Приложение 2.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две 
обособени позиции:

за Обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 -2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново”

Долуподписаният/ната ЕВГЕНИЯ ■ ДЖАМБАЗОВА,
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

в качеството ми на УПРАВИТЕЛ
(посочете длъжността)

на ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК/ЕГН: 201014089, актуален телефон: +359 887 516 812..........................................
факс:........... -......................................... ; електронна поща: ekologistica.eu@gmail.com
Регистрация по ЗДДС: BG201014089

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Във връзка с обявената от Вас пазарна консултация за определяне на прогнозна 
стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: за 
Обособена позиция №1. „Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново”, Ви представяме нашето 
ценово предложение, както следва:

№ Дейност Цена
(в лева без

ДДС)
/ Извършване на последващата оценка на Общински план за 

развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново
30 000

2 Подпомагане изготвянето на финален доклад - отчет за 
изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново

40 000

Обща стойност без ДДС: 70 000
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I c

Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички присъщи разходи за изпълнение на дейностите, необходими за 
качественото изпълнение на Услугата.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към Поканата за участие в пазарните 
консултации.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в 
настоящите пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита 
на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата: 30.03.2020 Evgenia
Digitally signed by Evgenia

(подпис)
Dzhambazova
DN: email=jenia03@gmail.com, 
sn= Dzhambazova,
givenName=Evgenia, 
serialNumber=PNOBG-
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Приложение 2,2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две 
обособени позиции:

за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие.“

Долуподписаният/ната ЕВГЕНИЯ ДЖАМБАЗОВА,
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

в качеството ми на УПРАВИТЕЛ
(посочете длъжността)

на ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК/ЕГН: 201014089, актуален телефон: +359 887 516 812.........................................
факс:........... -......................................... ; електронна поща: ekologistica.eu@gmail.com
Регистрация по ЗДДС: BG201014089

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Във връзка с обявената от Вас пазарна консултация за определяне на прогнозна 
стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: за 
обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие”, Ви представяме нашето 
ценово предложение, както следва:

№ Дейност Цена
(в лева без

ДДС)
1 Разработване на План за интегрирано развитие /ПИР/ на Община 

Велико Търново за периода 2021 - 2027 г.
200 000

2
Хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие

66 000

Обща стойност без ДДС: 266 000

mailto:ekologistica.eu@gmail.com
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Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички присъщи разходи за изпълнение на дейностите, необходими за 
качественото изпълнение на Услугата.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към Поканата за участие в пазарните 
консултации.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в 
настоящите пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита 
на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата: 30.03.2020 Evgenia
Georgieva 
Andreevska

Digitally signed by Evgenia

Dzhambazova
DN:
email=jeniap3@gmail.com, 
sn=
Dzhambazova, 
givenName=Evgenia, 
serialNumber=PNOBG-

(nodnuc)

Dzhambazo , cn=Evgenia

va
Dzhambazova, c=BG
Date: 2020.03.30 12:25:09 
+03’00'
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Приложение 2.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две 
обособени позиции:

за Обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 -2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново"

Долуподписаният/ната Владислав Георгиев.
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на Прайм Консултант ЕООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК/ЕГН: 130981777, актуален телефон: 0887 905 205
факс:..........................................................; електронна поща: vladislav@primebg.eu
Регистрация по ЗДДС: BG130981777

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Във връзка с обявената от Вас пазарна консултация за определяне на прогнозна 
стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: за 
Обособена позиция №1. „Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 -2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново”, Ви представяме нашето 
ценово предложение, както следва:

№ Дейност Цена
(в лева без

ДДС)
1 Извършване на последващата оценка на Общински план за 

развитие (ОПР) 2014 - 2020г. на Община Велико Търново
35 000

2 Подпомагане изготвянето на финален доклад - отчет за 
изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 - 2020 г на Община Велико Търново

42 000

Обща стойност без ДДС: 77 000
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Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички присъщи разходи за изпълнение на дейностите, необходими за 
качественото изпълнение на Услугата.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към Поканата за участие в пазарните 
консултации.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в 
настоящите пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита 
на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата: 30/03/2020
(подпис)
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Приложение 2.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две 
обособени позиции:

за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 -2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие.“

Долуподписаният/ната Владислав Георгиев,
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на Прайм Консултант ЕООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК/ЕГН: 130981777, актуален телефон: 0887 905 205
факс:......................................................... ; електронна поща: vladislav@primebg.eu
Регистрация по ЗДДС: BG130981777

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Във връзка с обявената от Вас пазарна консултация за определяне на прогнозна 
стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: за 
обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 - 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие”, Ви представяме нашето 
ценово предложение, както следва:

№ Дейност Цена
(в лева без

ДДС)
1 Разработване на План за интегрирано развитие /ПИР/ на Община 

Велико Търново за периода 2021 - 2027 г.
250 000

2
Хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие

50 000

Обща стойност без ДДС: 300 000
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Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.

Предложената цена е определена при пълно съобразяване е пазарните условия и 
включва всички присъщи разходи за изпълнение на дейностите, необходими за 
качественото изпълнение на Услугата.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към Поканата за участие в пазарните 
консултации.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в 
настоящите пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита 
наличните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата: 30/03/2020 ..........................................
(подпис)
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