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Решение

гр. Велико Търново <2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т.1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 18.12.2019 г., 04.03.2020 г. и 17.03.2020 г. на Комисията назначена със Заповед № 
РД 22-2116/18.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново и в тяхно изпълнение 
във връзка с публично състезание с предмет: “Изработка и монтаж на 1 бр.временен 
билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от 
проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи 
в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, 
финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно 
наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния-България“ 2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, с 
уникален номер на процедурата 00073-2019-0072 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление на дата 26.11.2019 с ID 946322 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/748/. Прогнозна стойност на 
поръчката 896.41 лв. без ДДС.

I. Класирането за обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: 
“Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна 
табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство 
и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на 
туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен 
регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на 
ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020

1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД С ЕИК: 201557566; АДРЕС ЗА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. СОФИЯ 1360, УЛ. МАСЛИНОВО КЛОНЧЕ №2, 
ТЕЛЕФОН: 02/4234859; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 
OFFICE@DMIBG.COM;

ОБЯВЯВАМ:

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА. ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ДОКЛАДА.

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/748/
mailto:OFFICE@DMIBG.COM


II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изработка и монтаж 
на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране 
резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен 
код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 
2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и 
културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество 
„ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД С ЕИК: 201557566; АДРЕС ЗА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. СОФИЯ 1360, УЛ. МАСЛИНОВО КЛОНЧЕ №2, 
ТЕЛЕФОН: 02/4234859; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 
OFFICE@DMIBG.COM;

III. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/748/. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП 
решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен срок от издаването му.

IV. Жалба срещу решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от 
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, град 
София, бул. Витоша №18.

Контрола по изпълнение р^йенцето ще упражнявам лично.
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Съгласувал:
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Изготвил:
Явор Иванов -  юрисконсулт в дирекция ОП
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