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ЗАПОВЕД 
№ ПО-05-113/11.09.2019 год. 

за назначаване на комисия за провеждане на процедура за обществена 

поръчка 

 
     На основание чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ.бр. 13 от 16 

Февруари 2016г., доп. ДВ.бр. 34 от 3 Май 2016 г, изм. и доп. бр.17 от 26.02.2019 г.) във връзка с 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Абонаментно и сервизно 

обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, 

принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS 

устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП 

„ДГС Сливен”, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за 
офис техниката за срок от 24 месеца”, открита с Решение ПО-05-105/06.08.2019 г. на 

Директора на Териториално Поделение „Държавно горско стопанство –гр. Сливен”  

 

    НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велико Стефанов – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Аня Христова - „Оператор въвеждане на данни” при ТП „ДГС Сливен” 

                   2. инж. Диана Михалкова - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

               3. Добромира Андонова – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 
               4. Красимира Златева – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Соня Колева – „ Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 
                2. Красимира Стойчева – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

 

 Длъжностните лица да извършат следното: 

 1. Да приемат постъпилите и регистрирани оферти описани в Регистъра на офертите.  
 2. На 11.09.2019 г. от 10.00 часа, да разгледат постъпилите оферти, като оценят и 

класират допуснатите кандидати. 

             3. За резултата от работата си, да изготви протокол, в който да се класират участниците, 
съгласно избрания критерий: „Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 

основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, 

екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка”. Протоколът 
на комисията за проведената процедура, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

процедурата да ми се представят за одобрение след приключване работата на комисията най - 

късно до 13.09.2019 г. 

             4.Документите по процедурата до приключване работата на комисията, да се съхраняват 
при Добромира Андонова – Юрисконсулт при ТП ДГС Сливен. 

             5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

ДА/ДА 

                                                                Директор ТП „ДГС Сливен”: …./п/…… 

                                                                                                                                      /инж. Д. Димов/ 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


