
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО 

РЕШЕНИЕ 

№166/17.06.2015г. 

На основание чл.101д , ал.2 от ЗОП и отразени резултати в Протокол на 
комисията от 01.06.2015г. , назначена да проведе първа по ред процедура, открита чрез 
Публична покана по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки , с предмет: : 
„Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и 
интериора на служебните автомобили на „ДГС Цонево " ТП при ДП „ СИДП" гр. 
Шумен", открита във връзка със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на СИДП ДП 
Шумен., 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1.Да бъдат проведени преговори с изпълнител , осъществявал услуги от същия тип 
- "Услуга по хигиенизиране и поддържане външния впд и интериора на 
служебните автомобили на „ДГС Цонево " през предходни години, а именно: 
„Акера" ЕООД , ЕИК 103309394, седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, 
ул."Пею Яворов" №13, представлявано от Неделчо Симеонов Неделчев , в срок до 
25.06.2015г, като резултатите от преговорите да бъдат отразени в протокол. 

2.3а провеждане на преговорите по предходната точка от настоящото решение . 
назначавам комисия в състав: 

Председател: Теменужка Петкова - ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС 
Цонево , квалификация икономист 

Членове: 1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Цонево, квалификация 
юрист 

2. Тодор Динев - шофьор домакин при ТП ДГС Цонево 
За резервни членове на Комисията назначавам: 

Мирка Николова- счетоводител при ТП ДГС Цонево 
Снежа Баракерова - касиер домакин при ТП ДГС Цонево 

Комисията следва да покани избрания за преговори кандидат по подходящ начин-
писмено, по телефон, факс или електронна поща в работно време в административната 
сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54. 

При провеждане на преговорите, Комисията следва да се съобрази с изискванията 
на поръчката посочени в утвърдените условия, посочени в Публична покана изх.№ 
329/19.05.2015г. , обявена в РОП под № 9041901 от 19.05.2015г., както с прогнозната 
стойност на поръчката , техническата спецификация и проекто договора. 

Комисията следва в тридневен срок от изготвяне на протокола да ми представи 
същия с отразените резултати за разглеждане и утвърждаване. 



С настоящото решение утвърждавам образец на покана за провеждане на преки 
преговори. 

Настоящото решение следва да се връчи на членовете на комисията за сведение и 
изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС Цонево към 
досието на поръчката в раздел „Профил на купувача". 


