
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

……………………………………………………….. 

 

Изх. № 73/29.01.2018 г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на „Арес Груп 1“ ЕООД 

гр. Варна, ул. “София“ № 2 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 

            На основание Решение № 16/29.01.2018 г. за класиране и определяне на 

изпълнител, издадено от директора на ТП ДГС Провадия , във връзка с провеждане на 

процедура пряко договаряне  по реда на ЗОП, с предмет: „Абонаментна услуга по охрана 

на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с 

включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и 

склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в 

административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , 

съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №5/16.01.2018 г на директора на ТП ДГС Провадия 

        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 :  

        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"; 

         4.Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП; 

          5.Заверено копие на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност или съответен 

еквивалент по националното законодателство, когато участникът е чуждестранно лице 

          Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от 

ЗОП. 

            Приложение: Решение № 16/29.01.2018 г. за класиране и определяне на 

изпълнител 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 
 

ИС 

http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

……………………………………………………….. 

 

Изх. № 74/29.01.2018 г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на „Респект 007“ ЕООД 

гр. Варна, ул. “Балатон“ 6 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание Решение № 16/29.01.2018 г. за класиране и определяне на 

изпълнител, издадено от директора на ТП ДГС Провадия, във връзка с провеждане на 

процедура пряко договаряне  по реда на ЗОП, с предмет: „Абонаментна услуга по охрана 

на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с 

включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „Каса и 

склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в 

административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , 

съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №5/16.01.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия. 

        Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на трето 

място  

          Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от 

ЗОП. 

  

 
           Приложение: Решение № 16/29.01.2018 г. за класиране и определяне на 

изпълнител 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 
 

ИС 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

……………………………………………………….. 

 

Изх. № 75/29.01.2018 г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на „Грос секюрити сървиз“ ЕООД 

гр. Варна, местност „Ален мак“ № 835 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание Решение № 16/29.01.2018 г. за класиране и определяне на 

изпълнител, издадено от директора на ТП ДГС Провадия, във връзка с провеждане на 

процедура пряко договаряне  по реда на ЗОП, с предмет: „Абонаментна услуга по охрана 

на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с 

включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и 

склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в 

административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.”Север” , 

съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №5/16.01.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия. 

        Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на второ 

място  

          Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от 

ЗОП. 

  

 
           Приложение: Решение № 16/29.01.2018 г. за класиране и определяне на 

изпълнител 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 
 

ИС 

 

 

 

 

 

 


