
 

 

 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
                        8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77 

 
 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 
ОТНОСНО: Провеждане на публичен жребий по обществена поръчка с предмет: 
„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в 

горски територии в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП 
– гр. Сливен по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии 
(Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 
14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр.34 от 03.05.2016 г.).” 

Предметът включва: 4 /четири/ обособени позиции, както следва: 
За позиция № 1: 
„ДГС Айтос”, „ДГС Бургас”, „ДГС Звездец”, „ДГС Карнобат”, „ДГС Кости”, „ 

ДГС Малко Търново”, „ ДГС Ново Паничарево”,  „ДГС Средец”, „ДГС Царево”, „ДЛС 
Граматиково”, „ДЛС Несебър”, „ДЛС Ропотамо”. 

За позиция № 2: 
ТП: „ДГС Ивайловград”, „ДГС Свиленград”, „ДГС Хасково”, „ДГС Маджарово”, 

„ДЛС Тополовград”. 
За позиция № 3: 
ТП: ”ДГС Тунджа” - Ямбол, „ДГС Елхово”, „ДГС Нова Загора”, „ДГС Сливен”, 

„ДГС Стара река”, „ДГС Твърдица”, „ДГС Тича”, „ДЛС Котел”, „ДГС Кипилово”. 
За позиция № 4: 
ТП: „ДГС Гурково, „ДГС Казанлък”, „ДГС Мъглиж”, „ДГС Стара Загора”, „ДГС 

Чирпан”, „ДЛС Мазалат”. 
 

СЪОБЩЕНИЕ: 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
На основание чл. 58, ал. 3, предложение последно от ППЗОП, във връзка с чл. 195 

от ЗОП, съгласно протоколно решение № 3, т. 1 от протокол № 1/17.02.2020 г. от 
публично заседание на горепосочената комисия, с настоящето Ви уведомяваме, че на 
21.02.2020 год. от 11:00 часа в административната сграда на ЦУ на ЮИДП ДП, в гр. 
Сливен, ул. „Орешак” № 15А – заседателна зала, комисия, назначена със заповеди № 
РД-10-54/17.02.2020 г. на директора на ЮИДП гр. Сливен, ще проведе заседание за 
провеждане на публичен жребий за позиция № 1, между следните участници: 

Участник № 1: „Флора” ЕООД – гр. Бургас и Участник № 2: „Булкарго” 
ЕООД – гр. Варна. 

При провеждане на жребия право да присъстват имат законните представители на 
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва процесът. 

Неприсъствието на управители или упълномощени представители на участниците 
не е основание за отлагане на заседанието по провеждане на жребия. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: ………… П ……………… (чл. 37 от ЗОП) 
                                                                   инж. Симеон Симеонов 




