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ЗАПОВЕД 
№ 840 / 20.12.2018 г. 

с. Венец  

 

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

6/12.12.2018 г. с вх. № 9084196 в РОП  на директора на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец във 

връзка с обществена поръчка на ниска стойност с предмет: „Доставка на резервни части за 

селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на  ТП ДЛС"Паламара" в две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на резервни части за селскостопански 

машини Болгар ТК 80, ЮМЗ, Хаттат HTT 100, Булдозер Т 130, Комбайн КЛАС ДОМИНАТОР 

и прикачен инвентар към тях“; Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за 

селскостопански машини ФЕНД ВАРИО 413, ФЕНД ВАРИО 818 и ФЕНД ВАРИО 930 и 

прикачен инвентар към тях„ 

 

НАЗНАЧАВАМ: 

 

       Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – обслужващ юрист при ТП ДЛС 

„Паламара” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – счетоводител приТП ДЛС „Паламара” 

                       2. заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – домакин при ТП ДЛС Паламара 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – ръководител „Счетоводен отдел” – гл. счетоводител 

при ТП ДЛС Паламара; 

2. заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – 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 на резервни части за 

селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на  ТП ДЛС"Паламара" в две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на резервни части за селскостопански 

машини Болгар ТК 80, ЮМЗ, Хаттат HTT 100, Булдозер Т 130, Комбайн КЛАС ДОМИНАТОР 

и прикачен инвентар към тях“; Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за 

селскостопански машини ФЕНД ВАРИО 413, ФЕНД ВАРИО 818 и ФЕНД ВАРИО 930 и 

прикачен инвентар към тях„ 

Заседанието на комисията започва на 20.12.2018г. oт 13:30 часа в административната сграда на 

ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец. 

Определям срок за извършване на работата на комисията до 10.01.2019 г. 

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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