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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№400/14.12.2016г. 

 

 

          На основание чл.108 т.4 от ЗОП, във вр с чл.110, ал.1, т. 8 от ЗОП, във вр с чл.193 

от ЗОП , и във връзка с публикувана Обява за събиране на оферти на стойност по чл.20, 

ал.3 от ЗОП  №9059484 от 05.12.2016г, обявена на електронната страница на Агенция 

по обществените поръчки и Профила на Купувача на СИДП ДП гр.Шумен и 

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти с №9059916 

от 14.12.2016г, обявена на електронната страница на Агенция по обществените поръчки 

и Профила на Купувача на СИДП ДП гр.Шумен 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

         1.Процедура, открита чрез Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 Закона 

за обществените поръчки , с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки 

за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен 

туризъм за нуждите на  ТП „Държавно ловно стопанство Шерба за 2017 г” , 

съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на СИДП ДП – Шумен, поради 

следните мотиви: 

         Невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката . 

         2. Настоящото решение да се публикува от отговорното лице в Профила на 

купувача на ТП ДЛС Шерба , на следния адрес: http://wp.me/p82oGs-cB7 в деня на 

издаването му.  

         3.На основание чл.96, ал.4 от ППЗОП, да се оттели от отговорното лице 

информацията за публикувана обява от портала на Агенция по обществени  поръчки. 

         4 .Контрола по изпълнението на настоящото решение възлагам на  …..(заличено 

- гл.инженер   при ТП ДЛС Шерба  и …..(заличено 

- р-л счетоводен  отдел  при  ТП ДЛС „Шерба”. 

 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ 

                                  /…….(заличено) / 
оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

Изготвил:......./п/........... 

…..(заличено 

 юрисконсулт  

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg
http://wp.me/p82oGs-cB7

