
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

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

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                
тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                       

……………………….........................................................………………………………….. 
               

    Изх.№ 1178/07.10.2016г 

Офис с.Старо Оряхово 

 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

„ВИ ЕН ЕЙ ТРЕЙДИНГ“ ООД 

 ГР.ПАВЛИКЕНИ 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП и Решение № 312/07.10.2016 г. на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №211/09.06.2016 г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба за класиране и определяне на изпълнител, издадено във 

връзка с провеждане на процедура публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: 

„Доставка на земеделска продукция (фураж и друга селскостопанска продукция) , 

а именно допълващ фураж за елени, необходими за осъществяване стопанската 

дейност на ТП ДЛС Шерба“, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №268/31.08.2016г на зам.директора на ТП 

ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №211/09.06.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба 

             Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на 

второ място. 

              Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197 от ЗОП. 

  

           Приложение: Решение № 312/07.10.2016 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ 

                                  /….заличено / 
Оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 
Изготвил:........../п/........ 

/…заличено- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба/ 
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

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

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                
тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                       

……………………….........................................................………………………………….. 
               

    Изх.№ 1177/07.10.2016г 

Офис с.Старо Оряхово 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

„ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ“ ООД 

 С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП и Решение № 312/07.10.2016 г.. на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба за класиране и определяне на изпълнител , издадено във 

връзка с провеждане на процедура публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: 

„Доставка на земеделска продукция (фураж и друга селскостопанска продукция) , 

а именно допълващ фураж за елени, необходими за осъществяване стопанската 

дейност на ТП ДЛС Шерба“, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №268/31.08.2016г на зам.директора на ТП 

ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №211/09.06.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба 

             Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на 

първо място и определено за изпълнител на поръчката. 

         При сключването на договора, следва да представите писмени документи, 

издадени от съответните компетентни органи, както следва: 

Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП.  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

        Когато в удостоверението по т.3. се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка. 
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           Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

          Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно 

значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен 

орган в съответната държава. 

 

Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално 

заверен препис. 

            Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197 от ЗОП. 

  

 

           Приложение: Решение № 312/07.10.2016 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ 

                                  /….заличено / 
Оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 
Изготвил:........../п/........ 

/…заличено- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба/ 

 


