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

ЗАПОВЕД
№ 172 /13.07.2015г
На основание чл. 36, ал.3 и ал.4 от Закона за лова и опазване на дивеча /Обн. ДВ.
бр.78 от 26.09.2000г, посл. изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г../ във връзка с чл.27 и чл.29,
ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча /Обн.
ДВ. бр.58 от 29.06.2001г, посл. изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г/
НАРЕЖДАМ:
1.Да се проведе процедура пряко договаряне за възлагане предоставянето ,
стопанисването и ползването на дивеча за ловностопанските райони в района на
дейност на ловното сдружение по чл. 30, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивечаСдружение ”ЛРД Варна 2012“, както следва:
ЛРД „Старо Оряхово“
2.Съгласно чл. 45 от ППЗЛОД, във връзка с чл.36, ал.3 от ЗЛОД, срока за
предоставяне стопанисването на дивеча е 15 години.
3. Изисквания за стопанисването на дивеча в ловностопанските райони в района
на дейност на ловно сдружение Сдружение ”ЛРД Варна 2012“, са както следва:
- да извърши таксация на дивеча по график, одобрен от възложителя; да
изготвя проекто – планове за ползване на едър, местен дребен дивеч и хищници,
съгласно изискванията на чл. 63, ал.1 и 2 от ППЗЛОД и да прави предложения за
промяна при възникнали обстоятелства; да заплати дължимите годишни вноски за
стопанисване и ползване на дивеча съгласно изискванията на чл. 65, чл. 65а, чл.65б и
чл. 65в на ППЗЛОД; ежегодно да разработва “Програма за стопанисване и развитие на
дивечовите запаси” за всеки един от предоставените ловностопански райони,
съобразена с изискванията на ловоустройствения проект и действащите нормативни
документи, в срок до 15 май на текущата година; да обезпечи изпълнението на
“Програма за стопанисване и развитие на дивечовите запаси” за всеки един от
предоставените ловностопански райони; да организира и осъществи стопанисването на
дивеча в съответствие с изискванията на чл.37 ал.1 от ЗЛОД и ППЗЛОД; да опазва и
охранява дивеча в предоставените ловностопански райони.
4. Срок за представяне на писмени предложения- до 17.00 часа на 21.07.2015г.
.Предложенията се представят в деловодството на ТП ДЛС Шерба, на административен
адрес: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 /не може да бъде по-кратък от
5 работни дни/
5. Място, ден и час за провеждане на пряко договаряне: Прякото договаряне ще
се проведе на 22.07.2015г. в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, на
административен адрес: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, с начален
час - 10.00 часа.

6.Утвърждавам документация за пряко договаряне, която е неразделна част от
настоящата Заповед и която съдържа:
1. проект на договор
2.списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите
при участие в пряко договаряне
3.основания за отстраняване на участник
4. копие от настоящата Заповед
7. За провеждане на преговорите, назначавам комисия в състав:
..........................................
Резервни членове на комисията:
....................................................
8.Комисията изготвя протокол за своята работа, който се подписва и от
представител на сдружението. След приключване работата на комисията протоколът да
ми бъде представен за утвърждаване в срок до три работни дни от подписването му от
членовете на комисията.
9.Въз основа на протокола по предходната т.8 , се сключва със сдружението
договор за предоставяне стопанисването на дивеча. Договорът съдържа клаузи за
правата и задълженията на сдружението по чл. 37 от Закона за лова и опазване на
дивеча.
10.На основание чл.29, ал. 4 от ППЗЛОД, копие от настоящата ми заповед да се
изпрати до Сдружение ”ЛРД Варна 2012“, подало заявление по реда на чл.29, ал.2 от
ППЗЛОД.
ДИРЕКТОР ТП ДЛС:.........../п/......
/ инж. Й.Радославов/

