
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И 

ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА” 

8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:dgsnovazagora@uidp-sliven.com, факс 0457/63631 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ РД-10-24 

гр. Нова Загора, 06.04.2020 г. 

 

На основание чл.108, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати 

в протоколи, предадени ми с цялата документация от комисията назначена със Заповед 

№ РД-10-21/31.03.2020 г., във връзка с процедура по реда на чл. 186 и следващите от 

ЗОП и чл. 96 и следващите от ППЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на 

противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“, открита с 

обява № ПО-05-31/19.03.2020 г. и информация публикувана в регистъра  на агенцията 

за обществени поръчки с № на импортиран документ – 9097366 на 19.03.2020 г. и 

информация за удължаване на първоначалния срок за получаванена оферти с № на 

импортиран документ 9097864 на 31.03.2020 г., 

 

 

 КЛАСИРАМ: 

 

Първо място - ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“, ЕИК 200320123, със 

седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. „Ангел Киряков“ № 12 А, 

представлявано от  Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,  в качеството й на управител - 

предлагана цена за изпълнение на поръчката -  1490,00 (хиляда четиристотин и 

деветдесет) лева без ДДС. 

 

Второ място - няма 

 

Мотиви: Офертата на участника отговарят на предварително обявените условия 

на  Възложителя. 

Участникът е представил всички необходими документи за участие относно 

изискванията за личностно състояние и критерии за подбор. 

Техническото предложение на участника съдържа всички посочени от 

възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение 

на поръчката. 

Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в рамките на 

прогнозната стойност на поръчката. 

  
  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване 

на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ - ЕТ „Тинка – 

47 Тинка Мостанева“, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. „Ангел 

Киряков“ № 12 А, в качеството й на управител - предлагана цена за изпълнение на 

поръчката -  1490,00 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева без ДДС. 

 



Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Комисията за защита на конкуренцията. 

Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет сайт:www.cpc.bg 

 

Срок за подаване на жалби, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП – десетдневен от 

получаването на решението пред комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя. 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 настоящото Решение да се публикува в профила на 

купувача. 

На основание чл. 43 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до 

всички участници в процедурата. 

 

 

 

 

Директор ТП „ДГС – Нова Загора”   /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД…… 

                                                                        (Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 
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