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РЕШЕНИЕ 

 

№ 61/10.02.2016 г. 

 
          На основание чл.101д , ал.2 от ЗОП и отразени резултати в Протокол на комисията 
от 20.01.2016г. , назначена да проведе процедура, открита чрез Публична покана  по реда 

на Глава 8а от Закона за обществените поръчки , 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 вр със  Заповед № 438/30.11.2015 г.  

на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен,  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

         1.Да бъдат проведени преговори по реда на чл.101д , ал.2 от ЗОП с потенциален 

изпълнител в срок до 16.02.2016г, като резултатите от преговорите да бъдат отразени в 

протокол. 

        2.За провеждане на преговорите по предходната точка от настоящото решение, 

назначавам комисия 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 

        За резервни членове на Комисията назначавам: 

         Янка Стойчева – касиер домакин   при ТП ДЛС Шерба 

          Валя Стойчева- ръководител счетоводен отдел  при ТП ДЛС Шерба 



        Комисията следва да покани за преговори кандидат по подходящ начин- писмено, 

по телефон, факс или електронна поща в работно време в административната сграда на 

ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8. 

        При провеждане на преговорите, Комисията следва да се съобрази с изискванията 

на поръчката посочени в  утвърдените условия, посочени в Публична покана изх.№ 

1599/30.12.2015 г., обявена в  РОП под № 9049313  от 30.12.2015г., както  с прогнозната 

стойност на поръчката, техническата спецификация и проекто договора. 

         Комисията следва в срок до 16.02.2016 г. да ми представи протокола с отразените 

резултати за разглеждане и утвърждаване. 

         С настоящото решение утвърждавам образец на покана за провеждане на преки 

преговори. 

        Настоящото решение следва да се връчи на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС Шерба в 

раздел „Профил на купувача“. 
 
 

 

           

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 

 

 

  

 

 

 


