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ЗАПОВЕД 
 

№ 447 / 10.07.2018 г. 

с. Венец  

 

На основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 97 ал. 1 от ППЗОП и във връзка с Обява № 

3/21.06.2018 г. с вх.№ 9077555 в РОП  на директора на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец във 

връзка с обществена поръчка на ниска стойност с предмет: „Инженеринг (изработване на 

инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и 

монтажни работи) в рамките на проект „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, 

извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на 

проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на 

фуражи в Ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ 072030, землище с. Борци общ. 

Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по 

смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, 

улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)” 

 

НАЗНАЧАВАМ: 

 

       Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Снежка Иванова – обслужващ юрист ТП ДЛС „Паламара” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мария Димитрова – счетоводител ТП ДЛС „Паламара” 

                       2. инж. Павлинка Хинева – зам.-директор на ТП ДЛС Паламара 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Валя Димова – ръководител „Счетоводен отдел” – гл. счетоводител при ТП ДЛС 

Паламара; 

2. Мийрям Хълмиева – технически сътрудник 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 на бои, спрейове, разредители и други 

материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара”. 

Заседанието на комисията започва на 10.07.2018г. oт 14:00 часа в административната 

сграда на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец. 

Определям срок за извършване на работата на комисията до 31.07.2018г. 

След приключване на работата на комисията председателят да ми представи за 

утвърждаване доклад за извършената работа и протоколи към него. 

Документите, свързани с обществената поръчка следва да се съхраняват до 

приключване работата на комисията в деловодството на ТП ДЛС „Паламара”; 

Настоящата заповед  да се сведе до знанието на председателя и членовете на комисията 

за сведение и изпълнение.  

 

 

 

ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ: /П/ - Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП „ДЛС Паламара”  
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