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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 
 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
       за публично провеждане на жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП 

 
В изпълнението си на правомощието си по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията назначена със 

Заповед №529/10.06.2020г. на и.д. Директор на ТП „ДГС - Клисура” за отваряне, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти за процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на 

чл.187 и следв. от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Подържане на стари минерализовани ивици, находящи се в  териториалния обхват на ТП „ДГС-

Клисура” – ЮЦДП, гр. Смолян с цел изпълнението на противопожарни мероприятия”, 

 

Уведомява всички заинтересовани лица за следното: 

 

 

на 29.06.2020г. (понеделник) от 10:00ч. в административната сграда на ТП „ДГС-КЛИСУРА”, 

находяща се в гр. Клисура, ул. „20-ти април” № 26, ще се проведе публично жребий за 

определяне на изпълнител между двамата участници с равни ценови предложения за 

изпълнение на поръчката - ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД.  

 

            

Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила: 

 

1. При тегленето могат да присъстват представители на участниците, получили еднаква обща 

оценка и класирани на първо място. Представители могат да бъдат лица, изрично 

упълномощени от лицето, представляващо участника. Лицата представят пълномощно в 

оригинал или нотариално заверено копие.  

2. Тегленето на жребия ще се извърши от назначената от възложителя комисия.  

3. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и 

на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се 

явили представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.  

4. Комисията подготвя билети с имената на участниците, класирани на първо място с еднаква 

оценка. Билетите се поставят в непрозрачни пликове, които се запечатват и разбъркват от 

председателя на комисията.  

5. Преди да бъде изтеглен един от пликовете, всеки от присъстващите представители на 

участниците има право да се увери и следва да удостовери чрез подписване на изготвена от 

комисията декларация, че пликовете са еднакви и непрозрачни, както и че в тях са поставени 

листове с изписани имената на класираните на първо място участници.  

6. След разбъркване на запечатаните пликове председателят на комисията избира един от 

пликовете. Пликът се отваря и избраният изпълнител се оповестява пред присъстващите лица.  

7. Изтегленият участник се предлага от комисията за изпълнител на обществената поръчка.  

8. Провеждането и резултатът от жребия се отразяват в протокол, който се предоставя на 

възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: Жребият ще се проведе, независимо дали в указания ден и час за публичното му 

провеждане ще се явят и ще присъстват представители на участниците.  

 

 

 

 

23.06.2020г. 

Гр. Клисура 

КОМИСИЯ: 

 

 

 1................../п/.............. /Румяна Рашева / 

 

 

 

2................/п/............... / Станимир Бучков/         3................./п/.................. / Дора Цанкова/                     

 

 

 

4………/п/…………/Стефка Велева/                   5……………/п/………/Донка Атанасова/ 

 

 

 

 

 

/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


