
П Р О Т О К О Л 
 
                Днес 10.06.2015г., комисия назначена със Заповед № 137/10.06.2015г. на 
зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 
№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, в състав: 
Председател: инж.Слави Златинов- гл.инженер  при ТП ДЛС Шерба, квалификация 
лесоинженер 
         Членове:1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация 
юрист 
                        2. Валя Стойчева- Ръководител счетоводен отдел   при ТП ДЛС Шерба  , 
квалификация икономист  
 
          Се събра на заседание от 13. 00 часа в административната сграда на ТП ДЛС 
Шерба и проведе процедура, открита чрез Публична покана  по реда на Глава 8а от 
Закона за обществените поръчки , с предмет: „Доставка чрез покупка по заявка на 
прогнозни видове и количества противопожарно оборудване за нуждите на  ТП „ ДЛС 
Шерба”, съгласно техническа спецификация“, открита във връзка със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на СИДП ДП Шумен  
 
          Присъстваха всички членове на комисията.  
         Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8”а” от ЗОП .  
          Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 101б от ЗОП и 
възложителят е публикувал публична покана в сайта  на Агенцията по обществени 
поръчки и Профила на купувача. 
 
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 
      I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието: 
Комисията определи да разгледа, оцени и класира офертите в две заседания, първо 

открито и второ закрито заседание, при следния дневен ред: 
Открито заседание: 
1.Получаване на представените оферти и подписване на декларации по чл.35, ал.1, 

т.2-4 от ЗОП. 
         2.Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им и съобразно чл.68, 
ал.3 от ЗОП , да обяви ценовите предложения и да предложи по един представител от 
присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения в 
съответствие с чл. 101г, ал.3 от ЗОП, и да извърши проверка за съответствие на 
офертите със списъка към тяк на документите и иинформацията, съдържащи се в 
офертите. 
         Закрито заседание 
         1. Проверка за съответствие на офертата с изискванията на възложителя , относно 
представените от участниците документи, съгласно утвърдените условия и 
изискванията посочени в публичната покана и с техническата спецификация на 
възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 
        2.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата 
       3. Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 
обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 
       4.Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 
комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя. 
      5.Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 



 
  По т.1 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

1. Комисията  констатира, че в определения срок за подаване на оферти -16,00 ч. 
на 09.06.2015г. не са постъпили оферти от потенциални участници. 
 

Предвид посоченото, Комисията взе единодушно следното решение: 
      Обявява за непроведена процедурата за възлагане на обществена поръчка открита 
чрез публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП,  с предмет: „Доставка чрез покупка 
по заявка на прогнозни видове и количества противопожарно оборудване за нуждите на  
ТП „ ДЛС Шерба”  , съгласно техническа спецификация“, открита във връзка със 
Заповед №288/02.12.2014г. на директора на СИДП ДП Шумен  и предлага на 
Възложителя, същата да бъде прекратена. 
          

      Поради изчерпване на дневния ред на заседанието, Комисията закри 
същото в 13.15 часа на 10.06.2015г. 
 
        Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 
утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на 
чл.101г, ал.4, изр.второ от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин: 
- чрез публикуване/изпращане за публикуване на настоящия протокол и приложенията 

към него в профила на купувача от съответното длъжностно лице в ТП ДЛС Шерба. 
 
   Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател инж.Слави Златинов, 

предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 
 
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. Към протокола 

съхраняващ се в ТП ДЛС Шерба неразделна част са всички описани в него документи,  
ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация.  

 
КОМИСИЯ: 
 

 Председател: /п/  / инж.Слави Златинов / 
 
Членове:1 . /п/ /Илина Стоянова/ 
  
                2. ./п/ /Валя Стойчева / 
 
 Долуподписаната Русанка Панайотова, изпълняваща длъжността Техн.секретар и 
Личен състав в ТП ДЛС Шерба на „СИДП” ДП Шумен, приемам от инж.Слави 
Златинов, председател  на Комисията, документацията по обявяването и 
провеждането на поръчката и представения за утвърждаване от възложителя 
протокол, отразяващ дейността на комисията. 
 
Приемането и предаването се извърши в 9.30 часа на 11.06.2015г. 
 
Предал: /п/                                                    Приел: /п/ 
 /инж.Сл.Златинов/                                        /Р. Панайотова/ 
 
 



 Днес 11.06.2015 г. долуподписаният в качеството си на зам.директор на ТП                 
ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2015г. 
на директора на ТП ДЛС Шерба, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. 
Изискването на чл.101г, ал.4 изр. второ от ЗОП бъде изпълнено съгласно 
предложението на комисията. След утвърждаването му, настоящия протокол да се 
предаде незабавно на отговорното длъжностно лице. 
                                   
 
 
Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ - печат 
                                  /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 
 
 


