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 ДО 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Славейно”:  

(инж. Кръстю Узунов) 
 

 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

 

 Днес, 01.02.2021 г. в изпълнение на Заповед № 408/13.07.2020 г. на Директора на ТП 

ДГС „Славейно”, се събра комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно”; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”; 

2. Веска Костадинова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Славейно”; 

3. инж. Борислав Кермедчиев – лесничей при ТП ДГС „Славейно”; 

4. Албена Атанасова – касиер – домакин при ТП ДГС „Славейно”; 

 със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в 

обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и 

материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив 

на територията на ТП ДГС „Славейно” за срок от 24 месеца. 
На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и съгласно изискванията на чл.60, ал. 1 от ППЗОП 

се състави настоящия доклад за резултата от работата на комисията. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. 

I.1. Със Заповед №408/13.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Славейно” е назначена 

комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно”; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”; 

2. Веска Костадинова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Славейно”; 

3. инж. Борислав Кермедчиев – лесничей при ТП ДГС „Славейно”; 

4. Албена Атанасова – касиер – домакин при ТП ДГС „Славейно”; 

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС Славейно”, 

при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в процедура чрез публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на 

инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране 

и дърводобив на територията на ТП ДГС „Славейно” за срок от 24 месеца.  

II. КАНДИДАТИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА. 

1. „Панда Експерт” ООД, адрес: гр. Варна, ул. „Русе”, №33 с  вх. №1/24.06.2020 г. в 

16:00 часа;  

2. „Би Енд Би Партнерс” ООД, адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, бл. №311А, ет.6, 

ап.10 с  вх. №2/10.07.2020 г. в 11:00 часа; 

3. „Спектър 2002” ЕООД, адрес: гр. Смолян, бул. „България” №28, с вх. № 

3/10.07.2020г. в 13:50 часа. 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДОГОВОР: 

Комисията класира участниците, въз основа на избрания критерий „най-ниска 

цена”, както следва: 
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На първо място: „Спектър 2002” ЕООД с предлагана стойност за изпълнение на 

поръчката в общ размер на 183,20 лева (сто осемдесет и три лева и двадесет стотинки), 

без ДДС. 

На второ място: „Панда Експерт” ООД с предлагана стойност за изпълнение на 

поръчката в общ размер на 186,90 лева (сто осемдесет и шест лева и деветдесет 

стотинки), без ДДС. 

 За изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на 

инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране 

и дърводобив на територията на ТП ДГС „Славейно” за срок от 24 месеца да бъде 

сключен договор с участника „Спектър 2002” ЕООД. 

 Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класираните на първо място 

участник, а именно „Спектър 2002” ЕООД: 

 

Приложение: 

1. Протокол № 1/13.07.2020 г.; 

2. Протокол № 2/30.10.2020 г.; 

3. Протокол № 3/12.11.2020 г.; 

4. Документация; 

5. Оферти.      

 

         Председател: …………(п)…….. 

         / инж. Неделчо Недев / 

 

         Членове: 

          

         1. …………(п)…….. 

      / Христо Балабанов / 

 

         2. …………(п)…….. 

         / Веска Костадинова / 

 

         3. …………(п)…….. 

         /инж. Борислав Кермедчиев  / 

 

         4. …………(п)…….. 

         / Албена Атанасова / 

 

 

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата: 08.02.2021 г. 

Подпис…………(п)…….….. 

ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Славейно”:  

 (инж. Кръстю Узунов) 

 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата: 10.02.2021 г. 

Подпис…………(п)…….….. 

ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Славейно”:  

       (инж. Кръстю Узунов)  

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
 

 


