
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – ГР. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШИРОКА ПОЛЯНА“ 

гр. Батак  п.к. 4580, м. Широка поляна, тел. 0885 503 127, 

email: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

  

                                                      № 332 /22.06.2020г. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6  и чл. 108, т. 1 и т. 3  от ЗОП  и утвърден протокол  на 

комисия назначена с моя Заповед № 321/16.06.2020г., за разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти в  процедура публично състезание с предмет: 

„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника 

(електродомакински уреди), включително електрически устройства за отопление 

и охлаждане за нуждите на ТП ДЛС ”Широка поляна” , открита с  мое решение № 

279/22.05.2020г. 

                                                         

                                                            Р Е Ш И Х :  

    

                    I. О Б Я В Я В А М  К Л А С И Р А Н Е Т О  

 

на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване, монтаж 

и гаранционна поддръжка на бяла техника (електродомакински уреди), 

включително електрически устройства за отопление и охлаждане за нуждите на 

ТП ДЛС ”Широка поляна”, както следва: 

 

На първо място – ЕТ “Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак с предложена обща 

стойност на доставката за бяла техника, формирана като сбор от единичните цени и 

количеството уреди   в размер на 500лв. /петстотин  лева/ без ДДС. 

 

                                                  II. О П Р Е Д Е Л Я М   

 

за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване, 

монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника (електродомакински уреди), 

включително електрически устройства за отопление и охлаждане за нуждите на 

ТП ДЛС ”Широка поляна” участника, класиран на първо място: 

 

ЕТ “Ваня- Иванка Пейчинова“, гр. Батак с ЕИК 112537240, със седалище и адрес на 

управление: гр. Батак п.к. 4580, област Пазарджик, община Батак, ул. „Антонивановци“ 

№ 109, представлявано от Иванка Младенова Пейчинова. 

 

       III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение следва да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му, както и да се публикува на интернет 

страницата на Профила на купувача, в деня на изпращането му. 

 

       IV. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП настоящото решение, както и 

протоколите на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват в профила 

на купувача към електронната преписка на обществената поръчка на адрес – 



http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=v

iew1&fk_id=4606 , като публикуването да се извърши в деня на изпращането на 

решението до участниците в процедурата. 

 

       V. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде 

обжалвано в 10 – дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на 

конкуренцията. На основание чл. 199, ал. 1 от ЗОП жалбата до Комисия за защита на 

конкуренцията се подава с копие до Възложителя – Директора на ТП ДЛС „Широка 

поляна“. 

 

        Орган, който отговаря за процедурите по обжалване - Комисия за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18, Република България. 

 

 

 

                                                 Директор  на ТП ДЛС „Широка поляна“:......./п/*........... 

                                                                                                                    /инж. Паун Власев/ 

 

 

 

* Налице e положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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