
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

        Днес 16.02.2016 г., комисия назначена Решение  № 61/10.02.2016г. на                             

зам. директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №266/08.12.2015г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба в състав: 

         Председател: Мариана Йоргакиева-  счетоводител   при ТП ДЛС Шерба, 

квалификация икономист 

         Членове:1. Петър Петров- домакин при ТП ДЛС Шерба, с квалификация по  

предмета на поръчката 

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация 

юрист 

          Се събра на заседание от 11. 00 часа в административната сграда на ТП ДЛС 

Шерба и проведе процедура на преки преговори по реда на чл.101д, ал.2 от ЗОП ,  с 

предмет: „Периодична доставка, осъществена  чрез покупка на хранителни 

продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане 

на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП ДЛС „Шерба” за 2016г., по 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Хляб и тестени изделия, Месо и месни продукти, Риба и 

рибни продукти, Мляко и млечни продукти, Плодове и зеленчуци, Варива, 

подправки и други хранителни продукти и напитки„; 

Обособена позиция № 2 – „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ 

запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания“ , открита във връзка със Заповед № 

438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен 

          Присъстваха всички членове на комисията.  

          Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8”а” от ЗОП .  

           

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

I. Комисията проведе заседанието, както следва: 

 

     Провеждане на преки преговори, съгласно предварително определените от 

Възложителя условия с поканеният участник, а именно: „Гесис“ ЕООД, гр.Долни 

чифлик, обл.Варна.  

     Комисията констатира, че Покана изх№238/10.02.2016 г. е получена от 

управителя на „Гесис“ ЕООД на 10.02.2016г. 

     На определената в поканата дата за провеждане на преки преговори – 

16.02.2016г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба- офис с.Старо 

Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 , не се явява представител на поканения кандидат за 

участие . 

  Независимо от посоченото , Комисията извърши проверка във Входящия регистър 

за получените оферти в ТП ДЛС Шерба и установи, че до 11.00 часа на 16.02.2016 г. не е 

постъпила оферта от „Гесис“ ЕООД, гр.Долни чифлик, обл.Варна.  

            Във връзка с горното, Комисията обявява преговорите за непроведени, като  

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 ДЛС Шерба. 

     Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател Мариана Йоргакиева, 

предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 

      Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. Към протокола 

съхраняващ се в ТП ДЛС Шерба неразделна част са всички описани в него документи .  

 

КОМИСИЯ: 

 

 Председател: /п/.................... / Мариана Йоргакиева / 

 

Членове: 1. /п/ .................. / Петър Петров/ 

  

                2. /п/.................../ Илина Стоянова / 

 

 Долуподписаната Русанка Панайотова, изпълняваща длъжност Техн.секетар в 

ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен, приемам от Мариана Йоргакиева, 

председател  на Комисията, документацията по обявяването и провеждането на 

поръчката и представения за утвърждаване от възложителя протокол, отразяващ 

дейността на комисията. 

 

Приемането и предаването се извърши в 14.00 часа на 16.02.2016г. 

 

Предал: /п/ ........................                             Приел:  /п/.......................... 

 /М.Йоргакиева/                                                /Р. Панайотова/ 

 

 Днес 17.02.2016 г. долуподписаният в качеството си на зам.директор на ТП ДЛС 

Шерба, оправомощен със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП                    

ДЛС Шерба, 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. 

                                   

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА  /п/ печат 

                                            /инж. Р. Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12..2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 


