
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

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

Изх.№  108/17.02.2017г. 

Гр.Провадия 

 

ДО 

ЕТ „Скала 13- Стойчо Стоев“ 

Гр.Провадия 

 

 

 

      Уважаеми Г-да, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 17.02.2076г. за проведено заседание на 

комисията , относно открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на 
ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на 
консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали 
доставени от  изпълнителя  за  служебни леки и товарни  автомобили, и мотоциклети  
на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, 
местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа 
спецификация“, съгласно Заповед №356/29.11.2016г  на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение №РД 08-01 /11.01.2017г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

       Приложение : Протокол от 17.02.2017г. 

 

 

                                         Председател на Комисията: подписано и заличено  

инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

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

Изх.№ 109/17.02.2017 г. 

Гр.Провадия 

 

ДО 

ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“ 

Гр.Провадия 

 

 

 

      Уважаеми Г-да, 

 

      Приложено представяме Ви Протокол от 17.02.2076г. за проведено заседание на 

комисията , относно открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на 
ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на 
консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали 
доставени от  изпълнителя  за  служебни леки и товарни  автомобили, и мотоциклети  
на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, 
местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа 
спецификация“, съгласно Заповед №356/29.11.2016г  на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение №РД 08-01 /11.01.2017г на директора на ТП ДГС Провадия 

      Във връзка с контатирани несъответствия , посочени изрично в приложение протокол 

от 17.02.2017г., следва в срок от 5 работни дни от получаване на настоящото 

уведомително писмо да депозирате пред комисията необходимите документи. 

       Приложение : Протокол от 17.02.2017г. 

 

 

                                         Председател на Комисията: подписано и заличено  

инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

          


