
М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТИ ДЪРЖ АВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „И АЛ АМ АРА”

Адрес: с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.Dalamara@dpshumen.bg: ddspalamara@abv.bg

ЗАПОВЕД

№299/06.06.2018 г. 

с. Венец

На основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 51 ал. 1 от ППЗОП и Решение № ЗОП-2018-7- 
1/09.05.2018г. на директора на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец във връзка с обявено публично 
състезание с предмет: Доставка по заявка при възникнала необходимост на строителни 
материали за нуждите на ТП „ДЛС Паламара”

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Снежка Иванова -  обслужващ юрист на ТП ДЛС „Паламара”;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Валя Димова -  ръководител счетоводен отдел на ТП ДЛС „Паламара”;
2. Ергин Сюлейман -  лесничей в ТП ДЛС „Паламара”;
3. Севгин Баки -  лесничей в ТП ДЛС „Паламара”;
4. Мария Димитрова -  счетоводител в ТП ДЛС „Паламара”;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Мехмед Реджебов -  счетоводител в ТП ДЛС „Паламара”

която да извърши подбор на участниците и да разгледа и оцени офертите им за обществена 
поръчка с предмет на изпълнение: Доставка по заявка при възникнала необходимост на 
строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Паламара, открита с Решение № ЗОП-2018-7- 
1/09.05.2018г. на директора на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец

Заседанието на комисията започва на 06.06.2018г. от 13:00 часа в административната сграда на ТП 
ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец.

Определям срок за извършване на работата на комисията до 28.06.2017г.

След приключване на работата на комисията председателят да ми представи за утвърждаване 
доклад за извършената работа и протоколи към него, който да се представи на директора на ТП ДЛС 
"ПАЛАМАРА" -  с. Венец.

Документите, свързани с обществената поръчка следва да се съхраняват до приключване работата 
на комисията в деловодството на ТП ДЛС „Паламара”;

Настоящата заповед да сеЛсведе до знанието на председателя и членовете на комисията за 
сведение и изпълнение. u
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ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ :
Директор на ТП ДЛС "Папам*
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