
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ 

……………………………………………………….. 

 

Изх. № 173/20.03.2018 г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Арес Груп 1“ ЕООД 

Гр.Варна 

 
 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 

            С Решение № 58/20.03.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия е отменено  

Решение № 16/29.01.2018 г.  за класиране и определяне на изпълнител на директора на 

ТП ДГС Провадия и е прекратена процедура  Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, 

т.5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, 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 № 467/19.12.2017 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

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

       Мотиви за прекратяване: съгласно Решение № 58/20.03.2018 г. на директора на ТП 

ДГС Провадия 

        Посоченото № 58/20.03.2018 г. за прекратяване на процедурата, подлежи на 

обжалване по реда на чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП. 

  
      Приложение: Решение № 58/20.03.2018 г. 

 

 

 

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

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 
ИС 
 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ 

……………………………………………………….. 

 

Изх. № 174/20.03.2018 г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД 

гр. Варна 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 

            С Решение № 58/20.03.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия е отменено  

Решение № 16/29.01.2018 г.  за класиране и определяне на изпълнител на директора на 

ТП ДГС Провадия и е прекратена процедура  Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, 

т.5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, 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 № 467/19.12.2017 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

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

       Мотиви за прекратяване: съгласно Решение № 58/20.03.2018 г.  на директора на ТП 

ДГС Провадия 

       Посоченото № 58/20.03.2018 г. за прекратяване на процедурата, подлежи на 

обжалване по реда на чл. 197, ал.1 т.7  от ЗОП. 

  
      Приложение: Решение № 58/20.03.2018 г. 

 

 

 

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

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 
ИС 
 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ 

……………………………………………………….. 

 

Изх. № 175/20.03.2018 г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „Респект 007“ ЕООД 

гр. Варна 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 

            С Решение № 58/20.03.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия е отменено  

Решение №16/29.01.2018 г.  за класиране и определяне на изпълнител на директора на 

ТП ДГС Провадия и е прекратена процедура  Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, 

т.5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, 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 № 467/19.12.2017 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

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

       Мотиви за прекратяване: съгласно Решение № 58/20.03.2018 г. на директора на ТП 

ДГС Провадия 

        Посоченото Решение № 58/20.03.2018 г. за прекратяване на процедурата, подлежи 

на обжалване по реда на чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП. 

  
      Приложение: Решение № 58/20.03.2018 г. 

 

 

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

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 
ИС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


