
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, обл.Варна, ул.Дунав №8 

                          Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
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Изх.№ 18/04.01.2017 г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

ДО 

„РИВ КОМЕРС“ ЕООД  

ГР.СОФИЯ 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

ГР.ВАРНА 

УЛ.“ВЕСЛЕЦ“ №37 

 

 

 

      УВАЖАЕМИ Г-ЖО/ДА, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 04.01.2017г. за проведено заседание на 

комисията, относно процедура Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка на земеделска продукция -фураж, необходим за осъществяване стопанската 

дейност на ТП ДЛС Шерба, в две обособени позиции, както следва: Първа позиция- 

доставка на прогнозно количество Царевица зърно – 130 тона . Втора позиция- доставка 

на прогнозно количество Пшеница – 35 тона “, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №376/08.12.2016г на 

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

№211/09.06.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

         Във връзка с констатирани несъответствия, посочени изрично в приложение 

протокол от 04.01.2017г., следва в срок от 5 работни дни от получаване на настоящото 

уведомително писмо да депозирате пред комисията необходимите документи. 

       Приложение : Протокол от 04.01.2017г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/................ 

                                          /(…заличено) / 
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Изх.№ 19/04.01.2017 г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

ДО 

„ЮДИСАГРО“ ЕООД  
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК 

 

 

 

      УВАЖАЕМИ Г-ЖО/ДА, 

      Приложено представяме Ви Протокол от 04.01.2017г. за проведено заседание на 

комисията, относно процедура Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка на земеделска продукция -фураж , необходим за осъществяване стопанската 

дейност на ТП ДЛС Шерба, в две обособени позиции, както следва: Първа позиция- 

доставка на прогнозно количество Царевица зърно – 130 тона . Втора позиция- доставка 

на прогнозно количество Пшеница – 35 тона “, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №376/08.12.2016г на 

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

№211/09.06.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

       Приложение : Протокол от 04.01.2017 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........./п/.................. 

                                          /(…заличено) / 
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