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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ПО-05-7 

гр. Котел, 01.06.2020 г. 

 

 

УТВЪРДИЛ:……/п/,/п/*………… 

 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР  НА ТП „ДГС КОТЕЛ” 

Дата на утвърждаване: 01.06.2020 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

 

 

Днес 01.06.2020 г., в административната сграда на ТП “ДГС Котел”, комисия назначена със 

Заповед № РД-10-224 от 01.06.2020 г. на Директора ТП “ДГС Котел”, в следния състав: 

 

Председател: Станимир Туджаров – правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Иванка Тинева- главен счетоводител в ТП "ДГС Котел" 

2. инж. Джахит Кобак- технолог в ТП „ДГС Котел”; 

3. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 

4. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

 

се събра на заседание в 10:00 часа за провеждане на процедура с предмет: „Доставка на 

хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за 

срок от 12 месеца по обособени позиции”: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП”,  

с обща прогнозна стойност на поръчката 2000,00 лв. (две хиляди лв. и 00 ст.) без ДДС.  

 

Упълномощен от Директора на ТП „ДГС Котел“ служител, предаде на председателя на 

комисията постъпилите оферти, в едно с входящ регистър и протокол. 
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Комисията констатира, че до посочения краен срок в документацията за участие: 16:00 часа на 

29.05.2020 г., който е крайния срок за подаване на офертите в деловодството на ТП „ДГС Котел” 

е постъпила една оферта за участие в процедурата от: 

 

1. „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Русе“ 

№ 33, заведена в регистъра на ТП “ДГС Котел“ с Вх. № ПО-09-76 от 26.05.2020 г. в 08:36 ч.  

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки. 

 

Предвид разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от  ЗОП, съгласно § 131 от ПЗР на ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя удължаване на срока за получаване на офертите с най-малко три дни, 

тъй като в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, а именно: до 

16:00 часа на 04.06.2020 г.  

 

След изтичане на допълнителния срок, комисията  ще отвори, разгледа и оцени подадените 

оферти на 05.06.2020 г. от 11:00 часа. 

 

Решенията в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията.  

 

Протоколът се състои от 2 /две/ страници и се подписа в 1 /един/ екземпляр от всички членове на 

комисията без забележки и особено мнение на 01.06.2020 г. 

 

На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, настоящия протокол да се публикува в профила на 

купувача на адрес: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4323 и изпрати на регистрираните 

кандидати за участие в процедурата в един и същи ден, като бъдат заличени данните, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

  

 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Станимир Туджаров –……/п/*……… 

 

Членове: 

1. Иванка Тинева –……/п/*……… 

2. инж. Джахит Кобак –……/п/*……… 

                        3. инж. Мария Симеонова –……/п/*……… 

                        4. Иван Апостолов –……/п/*……… 

* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

                                   

https://www.uidp-sliven.com/procedures/4323

