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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
      

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ............/П/...................... 

         инж. Севен Башлъ 

         Директор ТП ДЛС „Паламара“ 

         Дата: 18.12.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  № 2  

 

Днес 18.12.2020 г., в 14.00 часа комисията, назначена със Заповед № 337/14.12.2020 

година на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, издадена на основание чл. 103, ал. 1 

от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, се събра на свое първо редовно заседание, за да проведе 

процедура за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по 

реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, чрез „открита процедура” с обект на 

поръчката – услуга, и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по извънгабаритно 

техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), 

включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с 

включена доставка на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 930“ 

и прикачен инвентар към нея, за нуждите на  ТП ДЛС" Паламара" , открита с Решение 

№ 694 от 06.11.2020 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 ЗЗЛД…. – Обслужващ юрист към ДЛС Паламара  

                      ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 ЗЗЛД…. – счетоводител при ДЛС Паламара 

                      2. …чл. 59 ЗЗЛД…. – специалист земеделие при ДЛС Паламара  

се събра и взе следното решение: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

Поради настъпили технически причини свързани с електронната платформа на 

ЦАИС, комисията променя обявения час за отваряне на Ценовите предложения на 

допуснатите участници, от 14:00часа на 18.12.2020г. на 14:00ч на 23.12.2020г., като 

запазва мястото - в административната сграда на ТП „ДЛС Паламара“, с адрес: с. Венец, 

ул. „Кирил и Методий” № 17. 

 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на участниците в процедурата чрез 

публикуване на съобщение в профила на купувача към досието на настоящата поръчка, 

намиращо се на платформата ЦАИС, и изпращане на съобщение до участниците, с оглед 

изискванията на чл. 9л, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, да предоставят генерирания ключ за 

декриптиране на ценовата оферта за съответната позиция, както и правото им да изпратят 

свои представители, които да присъстват на декриптиране и отваряне на офертите. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 18.12.2020 г. в 14:45 часа, 

като протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата 

дата се представи на Възложителя за утвърждаване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/…………….. 

…чл. 59 ЗЗЛД…. – обслужващ юрист при ТП „ДЛС Паламара“ – с.Венец; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.…………/П/…………………. 

                       …чл. 59 ЗЗЛД…. – счетоводител при ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец; 

                  

           2……………/П/…………………. 

           …чл. 59 ЗЗЛД…. – специалист земеделие при ТП „ДЛС Паламара“ - с. Венец; 


