
СЪОБЩЕНИЕ 

 

 
 Със Заповед № 13/04.11.2013 г. на И.Ф. Административен ръководител на 

Административен съд гр.Плевен, издадена на основание Протокол от 31.10.2013 г. на 

Комисията, назначена със Заповед № 11/30.10.2013 г. на И.Ф.Административен 

ръководител на Административен съд гр.Плевен са определени изпълнители по 

обособени позиции №№1, 3 и 4 в обществена поръчка с предмет: : „Осигуряване на 

обучения”, по четири обособени позиции, по проект с рег.№12-24-1/01.08.2013 год. с 

наименование: „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките 

ресурси в Административен съд –град Плевен и Административен съд-град Габрово”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, както следва: 

По обособена позиция № 1 - - Обучение по „Право на Европейския съюз”-

следдипломна квалификация-11 (единадесет) участника – Сдружение „Център за 

продължаващо обучение” към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” – гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ, ЮФ, к-т 313, 

представлявано от проф.д-р Благой Видин. 

По обособена позиция № 3 - „Обучение по курс 6419А Configuring Managing, and 

Maintaining  Windows Server 2008 Servers; и курс: 6425 C Configuring Troubleshooting 

Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV)- 2 участника - „Ню 

Харайзънс” ЕООД – гр. София, бул „Драган Цанков” № 36, Интерпред, блок А, ет. 6, 

представлявано от Николай Георгиев Пенев. 

По обособена позиция № 4-  - Обучение по Административно обслужване-660 

учебни часа- 3 участника; Обучение по Компютърна техника и технологии –600 учебни 

часа-обучението ще се провежда в град Плевен- 7 участника; Обучение по компютърна 

техника и технологии- 600 учебни часа-обучението ще се провежда в град Габрово-10 

участника - ЦПО към РЦПК, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. 

Димитър Константинов № 23, ет. 3, офис 219, с ЕИК по БУЛСТАТ  114598612, 

представлявано от Емилия Панайотова Дакова. 

 

Прекратена е процедурата по обособена позиция № 2-  Обучение по 

Информационни технологии - следдипломна квалификация - 8 участника;  Обучение по 

„Финансов контрол” - следдипломна квалификация - 1 участник ; Обучение по 

Управление на човешките ресурси - следдипломна квалификация - 2 участника;  

Обучение по „Счетоводство и одит” - следдипломна квалификация - 8 участника, на 

основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП. 


