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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 № 1 

 
от дейността на комисия, назначена със заповед № ПО-05-48/06.04.2020 г., за разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) 

и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца ”, открита с 

Решение ПО-05-21/02.03.2020 г. на Директора на Териториално Поделение „Държавно горско 
стопанство –гр. Сливен” 

 
Днес, 06.04.2020 г., в 10,00 часа, в град Сливен, в административната сграда на ТП ДГС Сливен в 
заседателната зала се проведе първо и открито заседание на назначената със Заповед № ПО-05-

48/06.04.2020 г.на директора на ТП „ДГС Сливен” комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Зам.директор” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. заличено по реда на чл.37 ЗОП - „Пом. лесничей” при ТП „ДГС Сливен”                    

2. заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

3. заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
4. заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

Присъстваха всички редовни членове. Съобщено бе, че за провеждане на откритата процедура са 
валидни разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

След представяне на извлечение от входящия регистър и постъпилите оферти председателя на 
комисията откри заседанието. 

Комисията установи, че до 16,30 часа на 03.04.20200 г. в деловодството на ТП „ДГС Сливен” са 

постъпили 5 (пет) заявления за участие, които по реда на тяхното постъпване са: 

 
КАНДИДАТ № 1: „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД – гр. София, като офертата е подадена и вписана в 

нарочен Регистър за приемане на заявления с вх. № ПО-05-38/26.03.2020 година в 16,27 часа; 

 
КАНДИДАТ  № 2: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД – гр. София, като офертата е подадена и вписана в 

нарочен Регистър за приемане на заявления с вх. № ПО-05-44/02.04.2020 година в 10,27 часа; 

 
КАНДИДАТ  № 3: „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София, като офертата е подадена и вписана в 

нарочен Регистър за приемане на заявления с вх. № ПО-05-45/02.04.2020 година в 10,29 часа; 

 

КАНДИДАТ  № 4: „Енерджи Маркет Глобал” ООД – гр. София, като офертата е подадена и вписана 
в нарочен Регистър за приемане на заявления с вх. № ПО-05-46/02.04.2020 година в 16,03 часа; 

 

КАНДИДАТ  № 5: „КУМЕР” ООД – гр. София, като офертата е подадена и вписана в нарочен 
Регистър за приемане на заявления с вх. № ПО-05-47/03.04.2020 година в 10,10 часа; 

 

Заявленията, ведно с офертите, са представени в непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост 

опаковки, на които са изписани изискуемите по ЗОП и условията на процедурата данни за кандидата, 
съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Заявленията са подадени редовно – в срока до 16,30 часа на 03.04.2020 

г., съгласно условията на поръчката. 
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На членовете на комисията се разясниха правата и задълженията им чл. 51, ал. 5, 6, 7, 9 и 13 и чл. 52 от 

ППЗОП и същите подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член на комисията 

направил самоотвод. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват представители на кандидатите, 
подали оферти, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.  

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията определи 
график за работата на комисията, съобразно с предварително обявените дата, час и място за разглеждане 

на офертите в обявлението на настоящата процедура, като поясни и редът по който ще се разгледат 

подадените заявления, ведно с офертите. 

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 

1. Отваряне на опаковките с офертите, ведно с приложените документи по реда на тяхното 

постъпване и на регистрирането им в деловодството на ТП ДГС Сливен. 

2. Подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и техническото 

предложение на съответния кандидат от минимум трима членове от комисията. 

3. Оповестяване на приложените документи и проверка на съответствието им с приложения от 
кандидата опис. 

 

ЗА КАНДИДАТ № 1: Опаковката, ведно с офертата на кандидат № 1: „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, е 

непрозрачна, запечатана, с ненарушена цялост. Извърши се служебна проверка в информационния 

масив на Търговския регистър към АВ за актуалното състояние на дружеството, като разпечатката е 

неразделна част от процедурната преписка. Дружеството е с ЕИК: 202836900, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан 

Караджа” № 7, ап.11, представлявано от Андрей (чл. 37 от ЗОП) Русинов и Анатолий (чл. 37 от ЗОП) Цаков  – в 

качеството им на законни представители и съдружници в дружеството. 

1. Заявление за участие – представено в оригинал, подпечатано, попълнено и подписано от законните 

представители (приложение № 2) – 1 брой; 

2. Електронен (оптичен) носител (компактен диск) – 1 брой; 

3. Опис на представени документи – представен в оригинал, подпечатан, попълнен и подписан от 

законните представители (приложение № 3) – 1 брой; 

4. Декларация по приложение № 4 – представена в оригинал, попълнена от законните представители на 
дружеството, подписана – 1 брой; 

5. Техническо предложение за изпълнение (приложение № 5) – представено в оригинал, попълнено, 

подписано и подпечатано от законните представители, съгласно условията на поръчката – 1 брой. 
Комисията подписа техническото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП допълнителна проверка и разяснения по 

приложеното техническо предложение не могат да водят до  промяна във вече предложените 

технически параметри. 

6. Декларация по приложение № 6, относно спазване на задълженията свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – представена в оригинал, 
подписана и подпечатана от законните представители – 1 брой; 

7. Една опаковка, който е запечатана, непрозрачен и с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, посочено име на кандидата. Комисията подписа ценовото предложение, съгласно чл. 54, 
ал. 4 от ППЗОП. 

Приложените документи са съгласно приложения опис в офертата на кандидата. 

 
 

ЗА КАНДИДАТ № 2: Опаковката, ведно с офертата на кандидат № 2: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ”АД, е 

непрозрачна, запечатана, с ненарушена цялост. Извърши се служебна проверка в информационния 

масив на Търговския регистър към АВ за актуалното състояние на дружеството, като разпечатката е 

неразделна част от процедурната преписка. Дружеството е с ЕИК: 1312001810, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1202, район Възраждане, ул. „Георг 

Вашингтон” № 41, представлявано от Христо (чл. 37 от ЗОП) Януцев  – в качеството му на законен 

представител и член на съвета на директорите. 
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1. Заявление за участие – представено в оригинал, подпечатано, попълнено и подписано от законния 

представител (приложение № 2) – 1 брой; 

2. Електронен (оптичен) носител (компактен диск) – 1 брой; 

3. Опис на представени документи – представен в оригинал, подпечатан, попълнен и подписан от 
законния представител (приложение № 3) – 1 брой; 

4. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП – представена в оригинал, попълнена от управителя, подписана 

– 1 брой; 
С декларацията лицето заявява, че разполага с документи, относно достоверността на декларираните в 

ЕЕДОП данни и обстоятелства за своя съдружник, относно чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 

от ЗОП. Основанието за така декларираните данни и обстоятелства лицето се основава на чл. 41, ал. 1 от  

ППЗОП; 
5. Декларация по приложение № 4 – представена в оригинал, попълнена от законните представители на 

дружеството, подписана – 1 брой; 

6. Техническо предложение за изпълнение (приложение № 5) – представено в оригинал, попълнено, 
подписано и подпечатано от законния представител, съгласно условията на поръчката – 1 брой. 

Комисията подписа техническото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП допълнителна проверка и разяснения по 

приложеното техническо предложение не могат да водят до  промяна във вече предложените 

технически параметри. 

7. Декларация по приложение № 6, относно спазване на задълженията свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – представена в оригинал, 
подписана и подпечатана от законните представители – 1брой; 

8. Една опаковка, който е запечатана, непрозрачен и с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, посочено име на кандидата. Комисията подписа ценовото предложение, съгласно чл. 54, 
ал. 4 от ППЗОП. 

Приложените документи са съгласно приложения опис в офертата на кандидата. 

 

ЗА КАНДИДАТ № 3: Опаковката, ведно с офертата на кандидат № 3: „МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД, е 

непрозрачна, запечатана, с ненарушена цялост. Извърши се служебна проверка в информационния 

масив на Търговския регистър към АВ за актуалното състояние на дружеството, като разпечатката е 

неразделна част от процедурната преписка. Дружеството е с ЕИК: 201325372, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1619, район Витоша, бул. „България” 

№ 118, представлявано от Тони  (чл. 37 от ЗОП) Тенева  – в качеството й на законен представител и член на 

съвета на директорите. 

1. Заявление за участие – представено в оригинал, подпечатано, попълнено и подписано от законния 

представител (приложение № 2) – 1 брой; 

2. Електронен (оптичен) носител (компактен диск) – 1 брой; 
3. Опис на представени документи – представен в оригинал, подпечатан, попълнен и подписан от 

законния представител (приложение № 3) – 1 брой; 

4. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП – представена в оригинал, попълнена от управителя, подписана 
– 1 брой; 

С декларацията лицето заявява, че разполага с документи, относно достоверността на декларираните в 

ЕЕДОП данни и обстоятелства за своя съдружник, относно чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 
от ЗОП. Основанието за така декларираните данни и обстоятелства лицето се основава на чл. 41, ал. 1 от  

ППЗОП; 

5. Декларация по приложение № 4 – представена в оригинал, попълнена от законните представители на 

дружеството, подписана – 1 брой; 
6. Техническо предложение за изпълнение (приложение № 5) – представено в оригинал, попълнено, 

подписано и подпечатано от законния представител, съгласно условията на поръчката – 1 брой. 

Комисията подписа техническото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП допълнителна проверка и разяснения по 

приложеното техническо предложение не могат да водят до  промяна във вече предложените 

технически параметри. 
7. Декларация по приложение № 6, относно спазване на задълженията свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – представена в оригинал, 

подписана и подпечатана от законните представители – 1брой; 
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8. Една опаковка, който е запечатана, непрозрачен и с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, посочено име на кандидата. Комисията подписа ценовото предложение, съгласно чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП. 

Приложените документи са съгласно приложения опис в офертата на кандидата. 
 

 

ЗА КАНДИДАТ № 4: Опаковката, ведно с офертата на кандидат № 4: „Енерджи Маркет Глобал” 

ООД, е непрозрачна, запечатана, с ненарушена цялост. Извърши се служебна проверка в 

информационния масив на Търговския регистър към АВ за актуалното състояние на дружеството, като 

разпечатката е неразделна част от процедурната преписка. Дружеството е с ЕИК: 131481248, със 

седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1408, район 

Триадица, ул. „Янко Забунов”, бл.50, Вх.Б, ап.72, представлявано от Емил (чл. 37 от ЗОП) Коноратов  – в 

качеството му на законен представител на дружеството. 
1. Заявление за участие – представено в оригинал, подпечатано, попълнено и подписано от законния 

представител (приложение № 2) – 1 брой; 

2. Електронен (оптичен) носител (компактен диск) – 1 брой; 
3. Опис на представени документи – представен в оригинал, подпечатан, попълнен и подписан от 

законния представител (приложение № 3) – 1 брой; 

4. Декларация, относно данни за промяна на обстоятелства вписани по партидата на дружеството в АВ 

към ТР за промяна на наименованието на дружеството, съответно с настоящото такова – представена в 
оригинал, попълнена от управителя, подписана – 1 брой; 

 

5. Декларация по приложение № 4 – представена в оригинал, попълнена от законните представители на 
дружеството, подписана – 1 брой; 

6. Техническо предложение за изпълнение (приложение № 5) – представено в оригинал, попълнено, 

подписано и подпечатано от законния представител, съгласно условията на поръчката – 1 брой. 
Комисията подписа техническото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП допълнителна проверка и разяснения по 

приложеното техническо предложение не могат да водят до  промяна във вече предложените 

технически параметри. 
7. Декларация по приложение № 6, относно спазване на задълженията свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – представена в оригинал, 

подписана и подпечатана от законния представител – 1 брой; 

8. Една опаковка, който е запечатана, непрозрачен и с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, посочено име на кандидата. Комисията подписа ценовото предложение, съгласно чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП. 
Приложените документи са съгласно приложения опис в офертата на кандидата. 

 

 

ЗА КАНДИДАТ № 5: Опаковката, ведно с офертата на кандидат № 5: „КУМЕР” ООД, е непрозрачна, 

запечатана, с ненарушена цялост. Извърши се служебна проверка в информационния масив на 

Търговския регистър към АВ за актуалното състояние на дружеството, като разпечатката е неразделна 

част от процедурната преписка. Дружеството е с ЕИК: 200907117, със седалище и адрес на управление: 

област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район Витоша, ул. „Бяло поле” № 3, ет.4, 

офис 12, представлявано от Емилия (чл. 37 от ЗОП) Илиева  – в качеството му на законен представител и 

съдружник в дружеството. 

1. Заявление за участие – представено в оригинал, подпечатано, попълнено и подписано от законния 

представител (приложение № 2) – 1 брой; 

2. Електронен (оптичен) носител (компактен диск) – 1 брой; 
3. Опис на представени документи – представен в оригинал, подпечатан, попълнен и подписан от 

законния представител (приложение № 3) – 1 брой; 

4. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП – представена в оригинал, попълнена от управителя, подписана 
– 1 брой; 

С декларацията лицето заявява, че разполага с документи, относно достоверността на декларираните в 

ЕЕДОП данни и обстоятелства за своя съдружник, относно чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 
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от ЗОП. Основанието за така декларираните данни и обстоятелства лицето се основава на чл. 41, ал. 1 от  

ППЗОП; 

5. Декларация по приложение № 4 – представена в оригинал, попълнена от законните представители на 

дружеството, подписана – 1 брой; 
6. Техническо предложение за изпълнение (приложение № 5) – представено в оригинал, попълнено, 

подписано и подпечатано от законния представител, съгласно условията на поръчката – 1 брой. 

Комисията подписа техническото предложение, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП допълнителна проверка и разяснения по 

приложеното техническо предложение не могат да водят до  промяна във вече предложените 

технически параметри. 
7. Декларация по приложение № 6, относно спазване на задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – представена в оригинал, 

подписана и подпечатана от законния представител – 1 брой; 

9. Една опаковка, който е запечатана, непрозрачен и с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 
параметри”, посочено име на кандидата. Комисията подписа ценовото предложение, съгласно чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП. 

Приложените документи са съгласно приложения опис в офертата на кандидата. 

 
 След извършване на гореописаните действия, в 10,45 часа на 06.04.2020 г.приключи ПЪРВОТО 

по ред заседание. 

В 10,00 часа на 08.04.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС Сливен, комисията се събра на 

свое ВТОРО по ред заседание, което е закрито. Комисията е в редовен състав. Заседанието е за 

разглеждане на ЕЕДОП, относно редовното му и валидно попълване, както и анализ на декларираните 

данни и информация и преглед на представените изискуеми документи. 

Комисията премина първоначална проверка на ЕЕДОП и представените на документи за критериите за 

подбор, съгласно офертите на всеки един от кандидатите, съответно за установяване на липси на 

изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на информацията или нередовност в офертата 

на кандидата. 

ЗА КАНДИДАТ № 1 комисията установи, следното: 
Представен е еЕЕДОП и същият е валидно и надлежно подписан, съгласно ЗОП и условията на 
поръчката. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на 

информацията или нередовност в офертата на кандидата. 

Извод: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор. 

 

ЗА КАНДИДАТ № 2 комисията установи, следното: 
Представен е еЕЕДОП и същият е валидно и надлежно подписан, съгласно ЗОП и условията на 
поръчката. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на 

информацията или нередовност в офертата на кандидата. 

Извод: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор. 

 

ЗА КАНДИДАТ № 3 комисията установи, следното: 
Представен е еЕЕДОП и същият е валидно и надлежно подписан, съгласно ЗОП и условията на 
поръчката. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на 

информацията или нередовност в офертата на кандидата. 
Извод: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор. 

 

ЗА КАНДИДАТ № 4 комисията установи, следното: 
Представен е еЕЕДОП и същият е валидно и надлежно подписан, съгласно ЗОП и условията на 
поръчката. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на 

информацията или нередовност в офертата на кандидата. 
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Извод: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор. 

 

ЗА КАНДИДАТ № 5 комисията установи, следното: 
Представен е еЕЕДОП и същият е валидно и надлежно подписан, съгласно ЗОП и условията на 
поръчката. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или несъответствия на 

информацията или нередовност в офертата на кандидата. 
Извод: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор. 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Предвид установеното, относно съответствието на критериите за подбор на кандидатите с 
предварително поставените изисквания на възложителя, кандидат № 1 - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, 

кандидат № 2 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД, кандидат № 3 - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, кандидат № 4 

- „Енерджи Маркет Глобал” ООД и кандидат № 5 - „КУМЕР” ООД се допускат до последващо 
участие в процедурата, при условията на ЗОП, ППЗОП и процедурните условия, в качеството им на 

участници. 

В същото заседание, комисията премина към разглеждане на техническите предложения за изпълнение 

на участниците, като проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Поясни се, 
че възложителят не е предвидил отделни показатели от техническото предложение да участват, като 

част от показателите за оценка, посредством числово изражение на всеки един и които да подлежат на 

самостоятелна оценка. Поставени са предварителни изисквания, относно различни параметри, всеки 
един от значение за фактическо изпълнение на поръчката, от вида на заявени данни с обвързващо 

действие за бъдещо изпълнение, съответно за срок, място и начин за изпълнение, начин на заплащане, 

прогнозните количества на доставената ел. енергия, съответно максималния финансов ресурс и други 
изисквания. 

Предвид горепосоченото, от една страна и критерият за възлагане, от друга  страна, а именно: в оценката 

на офертата не са предвидени показатели, които да обхващат параметри от техническото предложение 

на същата, обуславя обстоятелството офертите на участниците, в частта им на техническото 
предложение за изпълнение, няма да се оценява, а само ще се извърши проверка за съответствие с 

предварителните изисквания на възложителя. Следователно, оценка на офертите по други показатели, 

различни от цената, и класиране на участниците преди етапа на отваряне на ценовите предложения няма 
да се извършва, съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, комисията единодушно взе следното 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

Техническите предложения са представени в съответствие с предварително поставените изисквания на 

възложителя, за което допуска до етап оценка и класиране на ценовите предложения на следните 

участници: участник № 1 - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, участник № 2 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД, 

участник № 3 - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, участник № 4 - „Енерджи Маркет Глобал” ООД и 

участник № 5 - „КУМЕР” ООД. 

 

С оглед на времето, през което са проведени първо и второ заседание на комисията, във връзка с приетия 

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 година, във връзка публикувано на 24 март, 2020 г. Действие на извънредните 

мерки при възлагане на обществени поръчки на сайта на Агенция обществени поръчки и заповед № РД-

01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка със задълженията и препоръките за 

ограничаване риска от разпространението на COVID - 19, относно спазването на задължителни 

санитарно-хигиенни изисквания, комисията допълнително ще уведоми допуснатите участници за 

мястото, датата и часа за отваряне на ценовите параметри, което съобщение изрично ще се публикува и 

на профила на купувача към електронната преписка на обществената поръчка. 

С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа приключи в 11,30 часа на 08.04.2020 
година. 

Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил самоотвод.  
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Настоящият протокол се състои от 7 (седем) страници и се подписа от членовете на комисията и се 

съхранява в административната сграда на ТП „ДГС Сливен”, като неразделна част от процедурната 

преписка. 

 
Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3, предложение първо от ЗОП, като 

същият се публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата на основание 

чл. 24, ал. 1 от ППЗОП. При публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с 
чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на профила на купувача на адрес: https://www.uidp-

sliven.com/procedures/4019 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: __/п/__________                 ПРИЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: __/п/__________                  

/ заличено по реда на чл.37 ЗОП – Зам. Директор „Дърводобив” /                          ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС 

СЛИВЕН” 

                    /инж. Д. Димов/ 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. __/п/__________                  
       / заличено по реда на чл.37 ЗОП – „пом. Лесничей”/ 
                                                                                                                                                                                

2. __/п/__________                  
     / заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Лесничей”/                    
 

3. __/п/__________                  
 / заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Юрисконсулт”/                    
 

4. __/п/__________                  
/ заличено по реда на чл.37 ЗОП – „Счетоводител”/                                                                 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3939
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3939
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