
 

ПРОТОКОЛ 

 

вх.№ ПО-09-225/22.11.2022г. 

За разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на 
строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни 
материали за срок от 12 месеца", открита с Решение № ПО-09-220/25.10.2022г. на директора на Териториално 
поделение „Държавно горско стопанство Тича”. 
Днес 22.11.2022г. се събра комисия, назначена със Заповед №РД-10-110/22.11.2022г. на директора на ТП „ДГС Тича” в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Мария Григорова – юрист при ТП "ДГС Тича" 

Членове:  

2. инж. Лиляна Симеонова – зам. директор при ТП „ДГС Тича” 

3. Хафизе Назифова – счетоводител при  ТП „ДГС Тича ”; 

 
На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани в 
Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2022-0298. 

 
Членовете на комисията декларираха, че не е налице конфликт на интереси между тях и кандидат или участник, 
съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 
Председателят на комисията влезе в централизираната система и се увери, че до крайния срок за получаване на оферти, 
21.11.2022г., 23:59 ч., в платформата няма подадени такива. 

 
Комисията предлага на възложителя да прекрати настоящата обществена поръчка с оглед разпоредбата на чл. 110, ал. 1, 
т. 1 от  Закона за обществените поръчки, тъй като към датата за подаване на оферти за участие, няма нито една постъпила. 

 
Докладът, ведно с цялата документация да се предаде на Възложителя за 
утвърждаване. С извършването на описаните действия, заседанието на комисията 
приключи. 
Настоящият протокол се изготви в два екземпляра, като единият се съхранява в деловодството на Възложителя, а другият в 
оригинал остава в тръжното досие. 

 
КОМИСИЯ: 
Председател на оценителната комисия  

Мария Григорова: */П/ 

* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 
 
Членове на оценителна комисия: 

Лиляна Симеонова: */П/ 

* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 
 

Хафизе Назифова: */П/ 

* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 
 


