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СЪОБЩЕНИЕ 
на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки 
 
 

         ОТНОСНО : Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
„Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за 
осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП 
ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок от 24 месеца”, открита с Решение № 
201/12.06.2020 год. на Директора на ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки. 
 
 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

         С настоящето Ви уведомявам, че на 13.07.2020 год. /понеделник/ от 11:00 
часа в стая № 3, ет. 2 в административната сграда на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. 
Лъки на адрес : гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, назначената със Заповед № 
226/06.07.2020 год. на Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки комисия ще 
отвори плик с „Предлагани ценови параметри”, представен за участие по 
горепосочената обществена поръчка. 
 
         На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП - 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените лица следва 
да представят нотариално заверено пълномощно. 
 
 
 
 

 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ :…………… *П………..……… 
                                                                                            /Пламен Плахов/ 

                          
                                              * Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание     

                                                                       чл. 37 от Закона за обществените поръчки. 
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