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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО 

П Р О Т О К О Л 

Днес 25.06.2015г. , комисия назначена с Решение №166/17.06.2015г на 
директора на ТП ДГС Цонево, в състав: 

Председател: Теменужка Петкова - ръководител счетоводен отдел при ТП 
ДГС Цонево , квалификация икономист 

Членове: 1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Цонево, квалификация 
юрист 

2. Тодор Динев - шофьор домакин при ТП ДГС Цонево 

Се събра на заседание от 11. 00 часа в административната сграда на ТП ДГС 
Цонево и проведе процедура- преки преговори по реда на чл.101д, ал.2 от ЗОП , с 
предмет: „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и 
интериора на служебните автомобили на „ДГС Цонево " ТП при ДП „ СИДП" гр. 
Шумен", съгласно Решение № 166/17.06.2015г на директора на ТП ДГС Цонево и 
Покана изх.№ 435/17.06.2015г на председателя на комисията, отправена до „Акера" 
ЕООД , ЕИК 103309394, седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, ул."Пею 
Яворов" №13, представлявано от Неделчо Симеонов Неделчев и публикувана в Профил 
на купувача на ТП ДГС Цонево. 

Присъстваха всички членове на комисията. 
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8"а" от ЗОП . 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието: 
Комисията определи да разгледа, оцени и класира офертите при следния дневен 

ред: 
1.Провеждане на преки преговори с поканения кандидат , по реда на чл.101д, ал.2 

от ЗОП, съобразно изискванията посочени в Решение №166/17.06.2015г на директора на 
ТП ДГС Цонево и подписване на декларации от комисията по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

2.Изготвяне на протокол, съдържащ постигнатите договорности . 
3.Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя. 
4.Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 

По т.1 от дневния ред на на аседанието: 
1.Комисията констатира, че в определения срок за провеждане на преки 

преговори -11,00 ч. на 25.06.2015г. не е налице присъствие на поканения кандидат, 
съответно негов изрично упълномощен представител, респективно не е постъпила 
оферти от същия в посочения срок. 



Предвид посоченото, Комисията взе единодушно следното решение: 
Обявява за непроведена процедурата на преки преговори по реда на чл.101д, ал.2 от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по 
хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните 
автомобили на „ДГС Цонево " ТП при ДП „ СИДП" гр. Шумен", 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 11.30 часа на 25.06.2015г. 

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 ДГС Цонево. 

Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател Теменужка Петкова, 
предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 
съхраняващ се в ТП ДГС Цонево неразделна част са всички описани в него документи , 
ведно с цялата събран^ в хода на процедурата документация. 

КОМИС 
ч ? 

Председате/ ^^9/> гнужка Петкова / 

Членове:) ,. д Стоянова/ 

$Луу
 J

P Д
И Н е В ' 

а чл.2 от ЗЗЛД -уг)А<б£г 
Долуподписани.. а .С..-.t....KhL. ,..Г...„....„.;......г..,^изпълняващ/а 

длъжност '\ШХЯ....^.Цк&2Х&/&<:.> в ТП ДГС Цонево на „СИДП" ДП 
Шумен, приемам от Теменужка Петкова, председател на Комисията , 
документацията по обявяването и провеждането на поръчката и представения за 
утвърждаване от възложителя протокол , отразяващ дейността на комисията. 
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.j2.̂ ..2015r. долуподписаният в качеството си на директор на ТП ДГС 
Цонево , 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. 
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