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 Проект: Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 

9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в „ЧЕХОБУЛ” ООД 
 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3МС-02-16/01.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ 

за откриване на процедура по избор на изпълнител, 

съгласно чл.14, ал.1 от ПМС 55 / 12.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1) Наименование и адрес: „ЧЕХОБУЛ” ООД,  
със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: бул. Васил Априлов № 152, тел.: 032 

956 172, факс: 032 951 024, e-mail: kotov@chehobul.com, интернет адрес: 

www.chehobul.com, лице за контакт: Петко Димитров Котов, на длъжност Управител,  

 

2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: търговия и ремонт на 

тежкотоварни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси 

 

РАЗДЕЛ ІI: ОТКРИВАНЕ 

 

ОТКРИВАМ  

процедура за възлагане на поръчка 

1) Ред на възлагане  

 

по реда на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител 

от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейкия съюз, Съвместната 

оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013“ и от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /Обн. ДВ. бр.24 

от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.68 от 25 Август 

2009г, изм. и доп.бр.93 от 26.11.2010г./ 

 

2) Вид на процедурата  

Открит избор 

РАЗДЕЛ IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Чл. 7 и чл. 8, ал.1, ал. 2 от ПМС 55/12.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Доставка 
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1) Описание на предмета на поръчката  

Открит избор на изпълнител, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ с 

регистрационен номер № 3МС-02-16/01.06.2011 г. за изпълнение на  проект 

„Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за 

повишаване на конкурентоспособността в „ЧЕХОБУЛ” ООД” с обект на поръчката: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Стенд със софтуер за диагностика и 

ремонт на инжекторни системи common-rail – 1 брой 

 

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ 

1) Мотиви за избора на процедура  

Процедурата за избор на изпълнител, чрез открит избор се прилага в съответствие с 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3МС-02-16/01.06.2011 г. за изпълнение 

на  проект „Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за 

повишаване на конкурентоспособността в „ЧЕХОБУЛ” ООД”, съгласно схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно 

признати стандарти”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 – 2013 г.” и текста на ПМС 55 от 12.03.2007 г.  

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ 

Обявата за откриване на процедурата и документацията към нея. 

РАЗДЕЛ VII: КОНТРОЛ 

1) Орган, който отговаря за контрола на провеждането на процедурата  

Договарящ орган МИЕТ, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

2) Контрол: съгласно чл.65, ал.1 и ал.2 от ПМС 55/12.03.2007 

РАЗДЕЛ VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

РАЗДЕЛ IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

23.03.2012 г. 

Възложител: 

Трите имена: Петко Димитров Котов 

Длъжност: Управител 


