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       УТВЪРЖДАВАМ:...(п)...заличено съгласно ЗЗЛД 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 09.11.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  №  1  

 

Днес, 09.11.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 380/09.11.2020 г. на директора на 

СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в 

открита процедура по чл. 73, ал. 1,  във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект – услуги и доставки и с предмет: „Възстановяване на щети по 

горите  от горски пожари, природни бедствия  и катастрофични събития по подмярка 8.4 от 

мярка 8 - “Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността 

на горите“,  съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от 

териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на 

сключване на договора в периода 2020 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2022 г. ; 2022 г. – 2023 г. от Обект 

№1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел 

и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У И Н в  РОП  –  02 71 1 -2 02 0  -01 3 3 ,  отк рит а  с   Решение  

№ 1 9 / 06 .1 0 . 20 20 г . (р ег  № в  Ц АИС - F65 0 07 - 2020-009601/ 06 . 1 0 . 20 20 г ) , в състав: 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: :............заличено съгласно ЗЗЛД.  

      ЧЛЕНОВЕ:1. :... ……....заличено съгласно ЗЗЛД 

                          2. :................заличено съгласно ЗЗЛД. 

   3. :................заличено съгласно ЗЗЛД.  

   4.:..............заличено съгласно ЗЗЛД, се събра на свое първо редовно 

заседание в 10:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно 

провеждане на горепосочената процедура. 

 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Преди председателят на комисията да „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда 

на чл.47, ал. 1 от ППЗОП, комисията установи, че в ЦАИС е подадена само една оферта за участие 

в процедурата от  „ТИ енд ТИ“ ООД,  ЕИК – 128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   

седалище  и адрес на управление: Държава: Република България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, 

Населено място: с.Веселиново, п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А 

Предвид гореустановеното  обстоятелство , комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

С оглед създаване на възможност за осъществяване на принципите залегнали в чл.2, от ЗОП , 

и при съобразяване с естеството на обществената поръчка , предлага на директора на СИДП ДП 

Шумен, на основание чл.100, ал.12, т.1, предложение последно от ЗОП, да удължи срока на 

приемане на оферти и да обяви нова дата за отваряне на постъпилите предложения а именно:   

1.1.Нов срок за приемане с оглед естеството на поръчката  - до 23,59часа на 13.11.2020г . 
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1.2.Нова дата за отваряне на ценовите предложения- 10, 00часа на 16.10.2020г  

 

С това на 09.11.2020г  приключи заседанието за позиция №3. 

Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 09.11.2020г на Възложителя да 

утвърждаване. 

След утвърждаването му протоколът да се изпрати на участниците в процедурата за 

съответната позиция съгласно разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП  

 

КОМИСИЯ:   

 

Председател: :...(п)...заличено съгласно ЗЗЛД 

Членове: 

   1. :...(п)...заличено съгласно ЗЗЛД 

 

   2. :...(п)...заличено съгласно ЗЗЛД 

 

   3. :...(п)...заличено съгласно ЗЗЛД 

 

   4. :...(п)...заличено съгласно ЗЗЛД 

 
 
 
 
 


