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Р Е Ш Е Н И Е 
№ ПО-05-65/11.05.2020 год. 

 
 

На основание чл. 106, ал.6 във връзка с чл. 108, т.4 от Закона за обществени поръчки и отразени 

резултати в представените ми протокол, с Вх. № ПО-05-62/08.05.2020 г. и Доклад ПО-05-63/08.05.2020 г. 

на комисия, назначена с моя Заповед № ПО-05-61/07.05.2020 г. за провеждане на процедура за 

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” за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка и публикуване преписка с уникален номер РОП 02716-2020-0045,  след като 

прецених констатациите и решенията на комисията за класиране на участниците и същите приемам изцяло 

и ги считам за правилни и законосъобразни, 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
 1.  На основание чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки  ПРЕКРАТЯВАМ 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”  за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка и публикуване преписка с уникален номер РОП 02716-2020-0045, поради факта, че в срока за 

подаване на оферти за участие, такива не са постъпили. 
 

 

 2. На основание чл.43, ал.1 от Закона за обществени поръчки, възлагам на Добромира Митева – 
Юрисконсулт при  ТП „ДГС Сливен” в три дневен срок от издаване на настоящото решение, същото 

да бъде публикувано в профила на купувача /връзка: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4136 

 

 
 

 

ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …./п/…. (заличено по реда на чл.37 от ЗОП)… 

Директор ТП „ДГС Сливен”                  
                                                                   
ДМ/ДМ        
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