
 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни 

бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на 

иновации и нови технологии“ (eOUTLAND), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно 

Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на 

страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020"."This document has been created within the 

framework of the Project „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for 

cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” (eOUTLAND), financed under the 

INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No В2.6d.06/02.10.2017. The Project is co funded by the European 

Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“ 
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П Р О Т О К О Л  № 3 

 

за подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура с предмет: 

„Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност” по 

проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from 

natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support 

of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” в превод: 

„Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от 

природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение 

и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови 

технологии“, с акроним „eOUTLAND“ поПрограма за сътрудничество INTERREG VA 

„Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договорза БФП № В2.6d.06/02.10.2017, 

по три обособени позиции 

 

Днес, 17.12.2018 г., 10:30 часа, в с. Клокотница, община Хасково, комисия 

назначена със Заповед № 24/16.11.2018 година на Райна Йовчева - Длъжностно лице по 

чл. 7, ал. 1 ЗОП, съгласно Заповед № 21/01.11.2017 г. на Председателя на РСО 

„Марица“, в състав:  

Председател: Петя Бостанджиева-Китин – правоспособен юрист 

Член: Анна Ненова-Пеева, Координатор, Дейности при РСО „Марица“ 

Член: Ивайло Добрев, Координатор, Дейности при РСО „Марица“ 

Се събра на открито заседание със задача да оповести ценовите предложения на 

участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на 

противопожарно, спасителнооборудване и оборудване за безопасност” по проект 

„Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural 

hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil 

protection volunteers based on innovation and new technologies” в превод: „Опазване на 

биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни 

бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и 

подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови 

технологии“, с акроним „eOUTLAND“ по Програма за сътрудничество INTERREG VA 

„Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договорза БФП № В2.6d.06/02.10.2017, 

по три обособени позиции. 

 

І. Комисията констатира, че в залата не присъстват представители на участниците 

или средствата за масова комуникация. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците 

по реда на тяхното постъпване: 
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1. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция № 1 на участника ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев“ и публично 

оповести предлаганата от него цена:  

61 186 (шестдесет и една хиляди сто осемдесет и шест.) лева без ДДС. 

 

Предложени единични цени: 

 Предложена 
единичина 

цена без ДДС 

Предложена 
максимална 
стойност без 

ДДС 

1.Пожарникарска раница за гасене на пожари (с ръчна 
помпа) 

180,00 18 000,00 

2.Моторна помпа 400,00 3 200,00 

3.Моторен трион 407,00 3 256,00 

4.Шлангове, Струйници, Променители   

4.1.Шлангове 52 мм, 120,00 3 600,00 

4.2.Шлангове 25 мм  70,00 6 300,00 

4.3.Струйници 25 мм с конектор/съединител тип Storz 25,00 250,00 

4.4.Струйници 52 мм с конектор/съединител тип Storz 75,00  300,00 

4.5.Променители от 52 мм към 25 мм, тип Storz 15,00 90,00 

5. Спасителна жилетка за възрастни 55,00 3 850,00 

6. Неопреново специално облекло за работа в плитки води 244,00 14 640,00 

7. Полугащеризони тип „рибарски” 80,00 5 600,00 

8. Тупалки 30,00 2 100,00 

 

 

2. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция № 3 на участника ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“ и публично 

оповести предлаганата от него цена: 

14 000 (четиринадесет хиляди) лева без ДДС. 

Предложена единична цена 3 500 /Три хиляди и петстотин / лева без ДДС. 

 

ІII. Председателят на комисията закри откритото заседание в 11,00 часа и 

комисията продължи работа в закрито заседание, на което да се разгледат ценовите 

предложения на участниците. 

1. Комисията извърши проверка за наличието и редовността на документите на 

прик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1 на участника ЕТ 

„Овелам – Димитър Терзиев“, при което констатира, че всички изискуеми документи 

са налични и редовни. Участникът е представил ценово предложение по образец на 
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възложителя. В ценовото предложение не са посочени стойности  надхвърлящи 

съответна стойност за изпълнение обособената позиция както и някоя от посочените 

максималните единични цени. 

 

2. Комисията извърши проверка за наличието и редовността на документите на 

плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3 на участника ЕТ 

„Тинка – 47 Тинка Мостанева“, при което констатира, че всички изискуеми 

документи са налични и редовни. Участникът е представил ценово предложение по 

образец на възложителя. В ценовото предложение не са посочени стойности  

надхвърлящи съответна стойност за изпълнение обособената позиция, както и някоя от 

посочените максималните единични цени. 

 

IV. Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците по 

показател „Най-ниска цена”. 
 

1. Оценка на комисията по показател П1 „Предложена цена” за Обособена 

позиция № 1: 

№ Участник Предложена цена Брой точки 

1. ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев“ 61 186 100 т. 

 

2. Оценка на комисията по показател П1 „Предложена цена” за Обособена 

позиция № 3: 

 

№ Участник Предложена цена Брой точки 

1. ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“ 14 000 100 

 

V. Комисията пристъпи към класиране на участниците въз основа на избрания от 

възложителя критерии „икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката за 

оценка, при което се получи следното класиране: 

За обособена позиция № 1: 

На първо място ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев“, ЕИК 836008188, със 

седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Бузлуджа“№ 55, представлявано от 

Димитър Тенчев Терзиев. 

 

За обособена позиция № 3: 

На първо място ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“, ЕИК 200320123, със 

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

представлявано от Тинка Асенова Мостанева. 

 

VI. В резултат на извършеното класиране, комисията, реши: 
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Предлага на Възложителя, да издаде решение, в което да обяви класирането на 

участниците, както следва:  

За обособена позиция № 1: 

На първо място ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев“, ЕИК 836008188, със 

седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Бузлуджа“№ 55, представлявано от 

Димитър Тенчев Терзиев. 

 

За обособена позиция № 3: 

На първо място ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“, ЕИК 200320123, със 

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

представлявано от Тинка Асенова Мостанева. 

 

Заседанието приключи на 17.12.2018 г. в 11,45 часа.  

Протоколът се състави на 18.12.2018 г. и се подписа от членовете на комисията 

без особено мнение.  

 

 

Председател: _______(П)_______ Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 

Петя Бостанджиева-Китин – правоспособен юрист 

 

Член: _______(П)_______ Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 

Анна Ненова-Пеева, Координатор, Дейности при РСО „Марица“ 

 

Член: _______(П)_______ Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 

Ивайло Добрев, Координатор, Дейности  при РСО „Марица“ 
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