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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ РД – 10 – 38 / 18.09.2020 г. 

 

на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД 

 

 

 

 

На основание т. 2 от Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г., сключено 

въз основа проведена открита процедура за сключване на рамково споразумение за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими имоти, 

използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „УЧЕНИЧЕСКИ 

ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“, разкрита с Решение № РД-06-14/27.05.2019г. на 

изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД: 

 

I.  О Т К Р И В А М 

 

Процедура по смисъла на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за участие във вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи в ПБ 

„НДК-РАВДА“ И ПБ „ШУМНАТИЦА“, собственост на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И 

СПОРТ“ ЕАД“, в четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи 

свързани с ремонт на фасада и основен ремонт на  сграда „Резвая“, и ремонт на покриви 

на сгради „Камчия“ и „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““; 

Обособена позиция № 2: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи в ПБ 

„Шумнатица““; 

Обособена позиция № 3: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““; 

Обособена позиция № 4: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Камчия“, част от ПБ „НДК-Равда““. 

Процедурата да се проведе съобразно разпоредбите на чл. 81 и чл. 82 от ЗОП, чл. 

78 от ППЗОП и при спазване клаузите на Рамково споразумение № ПО-04-

62/16.09.2019г. 

 

II. Н А Р Е Ж ДА М 

 

Да бъде изготвена и изпратена покана до потенциалните изпълнители, страни по 

Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г., в съответствие с т. 2.1. от същото. 

 

III. ОДОБРЯВАМ 

 

Приложената покана за участие във вътрешен конкурентен избор. 
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Препис от Решението да се сведе до знанието на Г. Лазаров, юрисконсулт за 

сведение и изпълнение и до знанието на потенциалните изпълнители, страни по 

Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г. 

 

 

 

 

 

ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ:   ЧЛ. 37 ОТ ЗОП 

Изпълнителен директор на  

„Ученически отдих и спорт” ЕАД 


