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Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна 

социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община 

Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. 
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ДО 

„АБВ ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЕООД 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, с предмет: Доставка и монтаж на мебели и 

оборудване за нуждите на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална 

инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и домакинството; Обособена позиция № 2: 

Специализирано медицинско оборудване и обзавеждане; Обособена позиция № 3: Кухненски и други 

електроуреди за домакинството; Обособена позиция № 4: Компютърни системи, принтери и други 

периферни устройства за офиса и домакинството, Ви е изпратено решение № 19 РОП 90/5/31.03.2020 г. 

за изменение избор на изпълнител. 

Решението е изпратено, при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в 

офертата Ви електронен адрес. 

Към настоящия момент не е получено потвърждение, от Ваша страна, за получаване на писмото, 

поради което, съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили решението и на 

основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомявам следното: 

 Решение № 19 РОП 90/5/31.03.2020 г. за изменение избор на изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: Доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на проект № BG16RFOP001-5.001-

0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални 

услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по 

обособени позиции: Обособена позиция № 1: Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и 

домакинството; Обособена позиция № 2: Специализирано медицинско оборудване и обзавеждане; 

Обособена позиция № 3: Кухненски и други електроуреди за домакинството; Обособена позиция № 4: 

Компютърни системи, принтери и други периферни устройства за офиса и домакинството, открита от 

възложителя с Решение № 19 РОП 90/31.12.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2019-

0097, се смята за надлежно връчено на „АБВ ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЕООД, считано от датата на публикуване 

на настоящото съобщение, а именно: 31.03.2020 г. 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до решение № 19 РОП 90/5/31.03.2020 г., което е 

публикувано към настоящата преписка на дата 31.03.2020 г. 

 

 

 

 

С уважение, /п./ 

 

Тодор Тодоров 

Директор дирекция „Обществени поръчки“ 

 


