
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

З А П О В Е Д

№ РД – 15 – 32

гр. Шумен, 15.03.2016 г.

На основание чл.  32,  ал.  1  от  Закона за  администрацията,  във връзка  с  чл.  101г  от
Закона за обществените поръчки и с оглед Заповед № РД-15-27 от 29 февруари 2016 година на
Областен управител на област Шумен

ОПРЕДЕЛЯМ

Състав на комисия, която да получи, разгледа и оцени постъпилите в срок оферти за
участие в обществена поръчка с предмет „Изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за
общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен,  с. Дибич, с. Мараш и гр. Велики Преслав,
област Шумен“, както следва:

Председател: Николай Тодоров, старши експерт (юрист) в дирекция АКРРДС,

Членове: 1. Пенка Гърбева, главен експерт в дирекция АКРРДС,

2. Нели Иванова, старши счетоводител в дирекция АПОФУС.

В изпълнение на посоченото  и след получаване на офертите  длъжностните  лица от
комисията следва да представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.
Отварянето  на  офертите  следва  да  се  извърши при условията  на  чл.  68,  ал.  3  от  ЗОП на
обявения ден за отваряне – 16 март 2016 година от 10,00 часа.

В срок до 18 март 2016 година комисията следва да състави протокол за получаването,
разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, който да се представи
незабавно за утвърждаване на Областен управител на област Шумен.

Протоколът  да  се  изпрати  на  участниците  на  посочените  от  тях  адреси  за
кореспонденция чрез пощенски оператор с известие за доставяне и електронен адрес, и да се
публикува в профила на купувача на 21 март 2016 година.

Настоящата заповед да се предостави на посочените длъжностни лица за сведение и
изпълнение. 

ПЕТКО ШАРЕНКОВ (п) съгл. ЗЗЛД
Заместник областен управител

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30
Тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg
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