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 Р Е Ш Е Н И Е 

 

№81/24.02.2017г. 

 

 

         На основание чл.110, ал.1, т.1 предложение първо , чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП и 

резултати отразени в Доклад №1/24.02.2017г. и приложения към същия Протокол 

№1/24.02.2017г. на комисията , назначена със Заповед №80/24.02.2017г. на зам.директора 

на  ТП ДЛС Шерба (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- Възложител, оправомощен със Заповед 

№374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба във връзка с процедура за провеждане  

на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка 

осъществена чрез покупка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС 

Шерба за 2017 година с примерно посочване на наименованието на продукта, съгласно 

техническа спецификация“, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на СИДП 

ДП – Шумен,  открита с Решение №38/02.02.2017г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 

упълномощен да проведе процедурата със Заповед №374/05.12.2016г. на директора на 

ТП ДЛС Шерба 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

          1.Процедура за провеждане  на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на препарати за растителна 

защита за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2017 година с примерно посочване на 

наименованието на продукта, съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед 

№356/29.11.2016г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№38/02.02.2017г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба , поради 

следните мотиви: 

          2.Съгласно Доклад №1/24.02.2017г. и приложения към същия Протокол 

№1/24.02.2017г. на комисията , назначена със Заповед №80/24.02.2017г. на зам.директора 

на  ТП ДЛС Шерба (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- Възложител, оправомощен със Заповед 

№374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба е установено, че  до изтичане на 

крайният срок за депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа 

на 23.02.2017г.  , такива не са  постъпили от евентуални участници , поради  което са 

налице основаният на чл.110, ал.1, т.1 , предложение първо от ЗОП . 
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        3.Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 

предложение второ от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията , гр.София,  

бул.Витоша №18, в 10-дневен срок от издаването му. 

       4.Настоящото решение ,на основание чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува от 

длъжностното лице при ТП ДЛС Шерба в Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба в деня на 

издаването му , на адреса на преписката : http://wp.me/p82oGs-cJG.  

      5. Препис от настоящого решение да се връчи на съответните длъжностни лица от ТП 

Държавно ловно  стопанство „Шерба„ за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на  (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- 

Зам.Директор   при ТП ДЛС Шерба  и (….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- р-л счетоводен  

отдел  при  ТП ДЛС „Шерба”. 

 

 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 
Оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г 

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 
Изготвил:.................. 

(….заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) юрисконсулт  
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