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ДОКЛАД 

№1/24.02.2017г. 

 

           По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП от дейността 

на комисията по разглеждане на офертите , за изпълнение на обществена 

поръчка – Публично състезание , с предмет: Доставка осъществена чрез 

покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2017 година с 

примерно посочване на наименованието на продукта, съгласно техническа 

спецификация“, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №39/02.02.2017г на зам.директора 

на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

         На 24.02.2017 г. от 13:15 часа, комисия, определена със Заповед                      

№82/24.02.2017 г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба (….заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД)- Възложител, оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

                    Председател: (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП                 

ДЛС Шерба 

         Членове:1. (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) - юрисконсулт при ТП                       

ДЛС Шерба 

                        2. (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) – Р-л ловно стопанство  при ТП 

ДЛС Шерба 



 

       Се събра със задача да състави доклад за проведената обществената 

поръчка , чрез Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: Доставка 

осъществена чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС 

Шерба за 2017 година с примерно посочване на наименованието на 

продукта, съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед 

№356/29.11.2016г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №39/02.02.2017г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 

упълномощен да проведе процедурата със Заповед №374/05.12.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба 

       В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , 

комисията проведе публично състезание с предмет: Доставка осъществена 

чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2017 

година с примерно посочване на наименованието на продукта, съгласно 

техническа спецификация“, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №39/02.02.2017г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата 

със Заповед №374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба, по 

следния ред. 

       На 24.02.2017г. от 13.00 часа , определената комисия, без настъпили 

промени в хода на работата й , извърши следното: 

       В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели 

и други външни лица. 

       След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, 

съдържащ се към документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- 

предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че 

до изтичане на крайният срок за депозиране на оферти обявен от 

възложителя, а именно до 17.00 часа на 23.02.2017г.  , такива не са  

постъпили от евентуални участници  . Във връзка с посоченото, Комисията 

единодушно е взела Протоколно решение  №1, с което предлага на 

Възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1 предложение първо от ЗОП да 

постанови решение за прекратяване на процедурата . 

Членовете на комисията не подписаха декларации в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от 

ЗОП, предвид липсата на участници в настоящата процедура. 

 

       Настоящият доклад се състави на 24.02.2017г. и се предава на 

Възложителя с цялата събрана документация в хода на процедурата , за 

вземане на решение за  по реда на ЗОП и ППЗОП. 

 

 

 

 



     Неразделна част от доклада е Протокол №1/24.02.2017г. 

       Докладът  съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието 

на обществената поръчка            

 

Председател:  /п/  (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:       1. /п/ (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 

                       2. /п/ (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 

 


