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З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ 137 

Офис с. Старо Оряхово, 10.06.2015г. 
 
          На основание чл.101г от Закона за обществените поръчки и във връзка с 
Публична покана №9042251 от 28.05.2015г, обявена на електронната страница на 
Агенция по обществените поръчки и Профила на Купувача на СИДП ДП гр.Шумен 
 
 

Н А З Н А Ч А В А М: 
 
 

         1.КОМИСИЯ в състав: 
         Председател: инж.Слави Златинов – гл.инженер при ТП ДЛС Шерба , 
квалификация лесовъд 
         Членове:1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация 
юрист 
                        2. Валя Стойчева – ръководител счетоводен отдел при ТП ДЛС Шерба , 
квалификация икономист 
          За резервни членове на Комисията назначавам: 
         Мариана Йоргакиева- счетоводител  при ТП ДЛС Шерба 
          Русанка Панайотова – технически секретар  при ТП ДЛС Шерба 
          Която да се събере на 10.06.2015г. от 13.00 часа в административната сграда на 
ТП ДЛС Шерба със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, като 
определи оферта с най- ниска цена, съобразно предварително утвърдените показатели 
за оценка на офертите относно процедура, открита чрез Публична покана  по реда на 
Глава 8а от Закона за обществените поръчки , с предмет: „Доставка чрез покупка по 
заявка на прогнозни видове и количества противопожарно оборудване за нуждите на  
ТП „ ДЛС Шерба”  , съгласно техническа спецификация“, открита във връзка със 
Заповед №288/02.12.2014г. на директора на СИДП ДП Шумен  
         2. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени разгледаните 
предложения и класацията им. Комисията  изготви протокол отразяващ дейността й, 
съгласно изискванията на ЗОП, в срок не по- късно от датата на валидност на офертите. 
В тридневен срок от изготвянето на протокола, председателя на комисията ми 
представя същия за одобрение . 
         3.Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията и 
съответните длъжностни лица от ТП Държавно ловно стопанство „Шерба„ за сведение 
и изпълнение.  



Контрола по изпълнението на същата възлагам на  инж.Слави Златинов- 
гл.инженер   при ТП ДЛС Шерба и Валя Стойчева- р-л счетоводен  отдел  при  „ТП 
ДЛС „Шерба”. 
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