
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Тел. 05146/2237, факс 05146/2225, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
 

 

 

 

 

Изх.№ 960/13.07.2015г 

С.Старо Оряхово 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Агропром сервиз” ООД 

Гр.Карнобат      

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП , приложено представяме Ви Протокол на 

Комисията от 13.07.2015г., изготвен във връзка с провеждане на открита процедура по 

реда на ЗОП, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на нови и 

неупотребявани агрегати към МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени 

позиции, съгласно техническа спецификация” ,  открита с Решение №128/29.05.2015г 

на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

           С оглед установените несъответствия и на основание  чл.68, ал.9 от ЗОП , следва 

да представите на комисията посочените в протокола  документи в срок 5 /пет/ работни 

дни от получаване на настоящото уведомително писмо,  в деловодството на ТП ДЛС 

Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.»Дунав» №8. 

           

 

Приложение: Протокол от 13.07.2014г. 

 

Председател на Комисията:...............п............ 

                         /инж. ...................(заличено)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Тел. 05146/2237, факс 05146/2225, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
 

 

 

 

 

Изх.№959/13.07.2015г 

С.Старо Оряхово 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Фар 04” ЕООД 

С.Ветрино       

 

 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП , приложено представяме Ви Протокол на 

Комисията от 13.07.2015г., изготвен във връзка с провеждане на открита процедура по 

реда на ЗОП, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на нови и 

неупотребявани агрегати към МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени 

позиции, съгласно техническа спецификация” ,  открита с Решение №128/29.05.2015г 

на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

           С оглед установените несъответствия и на основание  чл.68, ал.9 от ЗОП , следва 

да представите на комисията посочените в протокола  документи в срок 5 /пет/ работни 

дни от получаване на настоящото уведомително писмо,  в деловодството на ТП ДЛС 

Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.»Дунав» №8. 

           

 

Приложение: Протокол от 13.07.2014г. 

 

Председател на Комисията:...........п................ 

                         /инж. ...................(заличено)/ 

 

 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Тел. 05146/2237, факс 05146/2225, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
 

 

 

 

 

Изх.№ 958/13.07.2015г 

С.Старо Оряхово 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Агромашина груп” ООД 

Гр.София     

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП , приложено представяме Ви Протокол на 

Комисията от 13.07.2015г., изготвен във връзка с провеждане на открита процедура по 

реда на ЗОП, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на нови и 

неупотребявани агрегати към МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени 

позиции, съгласно техническа спецификация” ,  открита с Решение №128/29.05.2015г 

на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

           С оглед установените несъответствия и на основание  чл.68, ал.9 от ЗОП , следва 

да представите на комисията посочените в протокола  документи в срок 5 /пет/ работни 

дни от получаване на настоящото уведомително писмо,  в деловодството на ТП ДЛС 

Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.»Дунав» №8. 

           

 

Приложение: Протокол от 13.07.2014г. 

 

Председател на Комисията:............п............... 

                         /инж. ...................(заличено)/ 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Тел. 05146/2237, факс 05146/2225, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
 

 

 

 

 

Изх.№ 961/13.07.2015г 

С.Старо Оряхово 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Панда експерт“ ООД 

Гр.Шумен       

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП , приложено представяме Ви Протокол на 

Комисията от 13.07.2015г., изготвен във връзка с провеждане на открита процедура по 

реда на ЗОП, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на нови и 

неупотребявани агрегати към МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени 

позиции, съгласно техническа спецификация” ,  открита с Решение №128/29.05.2015г 

на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

                    

 

Приложение: Протокол от 13.07.2014г. 

 

Председател на Комисията:.................п.......... 

                         /инж. ...................(заличено)/ 

 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg

