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„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
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9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска облас 
          Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8       
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………………………………………………………….. 
                                                                   

                  З   А   П   О   В   Е   Д 
 

          №193/19.08.2015г. 
 

          На основание чл.34 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.68  от 
ЗОП за провеждане  на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с 
предмет: “Изпълнение на агротехническа услуга- жътва на слънчоглед и царевица,  и 
извозване на добитата продукция до складове на Станция „Шерба“, с.Гроздьово на ТП 
"Държавно ловно стопанство Шерба при „СИДП” ДП Шумен, съгласно техническа 
спецификация”,  открита с Решение №166/07.07.2015г на зам.директора на ТП ДЛС 
Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. на 
директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на 
„СИДП” ДП Шумен“ 

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

     1.КОМИСИЯ в състав: 
        Председател:  
инж.Атанас Атанасов, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 
длъжност Зам.директор  при ТП „ДЛС Шерба” , квалификация инженер лесовъд 
       Секретар: 
Мариана Йоргакиева - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 
длъжност счетоводител  при ТП „ДЛС Шерба” ,  квалификация- икономист 
        Членове: 
1.Илина Стоянова, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 
длъжност юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация –юрист 
2. Илия Илиев - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 
длъжност специалист по ловно стопанство при ТП „ДЛС Шерба”    
3. Янка Стойчева- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 
длъжност Касиер-домакин  при ТП „ДЛС Шерба“  
 
   2. За резервни членове на комисията определям: 
   1. Красимира Цанева – Счетоводител при ТП ДЛС Шерба 
   2. Валя Стойчева – ръководител счетоводен отдел  при   ТП ДЛС Шерба 

       Която да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в Откритата процедура, по 
реда на ЗОП, относно определяне на изпълнител на обществена поръчка с  предмет: 
“Изпълнение на агротехническа услуга- жътва на слънчоглед и царевица,  и извозване 
на добитата продукция до складове на Станция „Шерба“, с.Гроздьово на ТП "Държавно 



ловно стопанство Шерба при „СИДП” ДП Шумен, съгласно техническа спецификация”,  
открита с Решение №166/07.07.2015г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 
упълномощен да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. на директора на 
ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП 
Шумен“ 

             3.Комисията да се събере на заседание на 19.08.2015г. от 13.00 часа в 
административната сграда на  ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 
ул.”Дунав ” №8. 

             4.Комисията да изготви протокол отразяващ дейността й, съгласно 
изискванията на ЗОП, в срок не по- късно от датата на валидност на офертите. 
              5.Настоящата ми заповед да се връчи на всички заинтересовани лица 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”. 
 
Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 
                                  /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 
 
 
 

 
 

 


