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                        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

ПРОТОКОЛ (препис) 
За разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти за участие възлагане на обществена поръчка, с 
предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от 

пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и 

направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” открита с Решение ПО-05-

41/30.03.2020  г. на Директора на Териториално Поделение „Държавно горско стопанство –гр. Сливен”  
 
Днес 07.05.2020 г. комисия, назначена със Заповед № ПО-05-61/07.05.2020 г. на директора на ТП „ДГС 
Сливен” в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велико Стефанов – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Венета Тодорова - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

                   2. инж. Диана Михалкова - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
               3. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

               4. Славянка Симеонова  – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 
в 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Сливен”, с адрес гр.Сливен, ул. 

„Орешак” 15А  при условията на чл.51 и следващите от ППЗОП се проведе заседание на комисията. 

Работата на комисията протече по следния ред: 

Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки  (изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила 

от 28.09.2018 г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 

г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) относно подготовката и 
провеждането на процедурата по разглеждане на офертите. 

Комисията декларира, че за съответния член не е налице конфликт на интереси с кандидат или участник, 

съгласно разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП. 
Председателят на комисията прочете заповедта със състава на комисията, след което получи извлечение от 

входящия регистър на подадените оферти, съгласно който до 16:30 часа на 05.05.2020г. няма подадени 

предложения. 

Комисията предлага на възложителя да прекрати настоящата обществена поръчка с оглед разпоредбата на 
чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, тъй като към датата за подаване на оферти за участие няма 

нито една постъпила. 

Докладът, ведно с цялата документация да се предаде на Възложителя за утвърждаване. 
С извършването на описаните действия, заседанието на комисията приключи. 

Настоящият доклад се изготви в два екземпляра, като единият се съхранява в деловодството на Възложителя, а 

другият в оригинал остава в тръжното досие.  

 

1. …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)…..                        ПРИЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)….. 

/ инж. В.С. – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”/                          ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

                           /инж. Д. Димов/ 

 2. …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)….. 

/ инж. В.Т. - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”/ 

                                                                                                                                                                                

3. …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)….. 
/инж. Д.М. - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”/   
      

4. …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)….. 
/Д.М. – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен”/        
 

5. …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)….. 
/С.С.  – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен”/   

https://web.apis.bg/p.php?i=3788153
https://web.apis.bg/p.php?i=3220136

