
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

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

 

Изх.№ 234/27.02.2019 г. 

 

ДО 

„КАРИО“ ООД 

ГР.СЛИВЕН 

УЛ.БАНСКО ШОСЕ №13А 

 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 26.02.2019г. за проведено заседание на 

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

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба  за 2019 година, определени прогнозно 

по вид и количество , съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№88/31.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

       Във връзка с контатирани несъответствия , посочени изрично в приложения 

протокол от 26.02.2019г., следва в срок до 5 работни дни от получаване на настоящото 

уведомително писмо да депозирате пред комисията необходимите документи. 

       Приложение : Протокол от 26.02.2019г. 

 

 

 

Председател на Комисията: (подписано и 

заличено на осн; чл. 2 от ЗЗЛД) 
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

                      Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

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

 

Изх.№ 234/27.02.2019 г. 

 

ДО 

„ПРИМЕКС“ ЕООД 

гр.Каспичан, ул.Ропотамо №7 

 

 адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул.Цветан Зангов №1 
 

 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 26.02.2019г. за проведено заседание на 

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

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба  за 2019 година, определени прогнозно 

по вид и количество , съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№88/31.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

       Приложение : Протокол от 26.02.2019г. 

 

 

 

Председател на Комисията: (подписано и 

заличено на осн; чл. 2 от ЗЗЛД) 
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

                      Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
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Изх.№ 234/27.02.2019 г. 

 

ДО 

„АДРОН МАТИК“ ООД 

 гр.Пловдив 

 ул.Удроу Уилсън №16 
 

 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 26.02.2019г. за проведено заседание на 

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

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба  за 2019 година, определени прогнозно 

по вид и количество, съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№88/31.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

       Във връзка с контатирани несъответствия , посочени изрично в приложения 

протокол от 26.02.2019г., следва в срок до 5 работни дни от получаване на настоящото 

уведомително писмо да депозирате пред комисията необходимите документи. 

       Приложение : Протокол от 26.02.2019г. 

 

 

 

Председател на Комисията: (подписано и 

заличено на осн; чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

                      Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

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

 

Изх.№ 234/27.02.2019 г. 

 

ДО 

„ДИАНА“ООД 

 гр.Благоевград 

 пл.Георги Измерлиев №15, ет.1, офис №5 
 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 26.02.2019г. за проведено заседание на 

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

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба  за 2019 година, определени прогнозно 

по вид и количество, съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№88/31.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

       Приложение : Протокол от 26.02.2019 г. 

 

 

 

Председател на Комисията: (подписано и 

заличено на осн; чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen

