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                      „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 

                       

ЗАПОВЕД 
№ ПО-05-83/03.06.2020 год. 

за назначаване на комисия за провеждане на процедура за обществена 

поръчка 

 
На основание чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 

83 от 22.10.2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 
23 от 14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г.)  във връзка с открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и 

монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска 

техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 
профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и 

монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, 

стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” ;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на 

нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, собственост на  ТП „ДГС 
Сливен”, открита с Решение ПО-05-57/30.04.2020 г. на Директора на Териториално Поделение 

„Държавно горско стопанство –гр. Сливен”  

 

НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красияким Якимов – „Зам.директор” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

2. Неделчо Неделчев – „РО” при ТП „ДГС Сливен” 
3. Стамен Йорданов -  „РО” при ТП „ДГС Сливен” 

4. Красимира Златева – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Славянка Симеонова – „ 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 03.06.2020 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: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. Протоколът и докладът 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 05.06.2020 г. 

4.Документите по процедурата до приключване работата на комисията, да се съхраняват при 

Добромира Митева – Юрисконсулт при ТП ДГС Сливен. 

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

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

Директор ТП „ДГС Сливен”          
                                                                   
ДМ/ДМ     

https://web.apis.bg/p.php?i=4173707
https://web.apis.bg/p.php?i=4266217
https://web.apis.bg/p.php?i=4266217
https://web.apis.bg/p.php?i=4323038

