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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕНЕВ,  

 

   

               Със Заповед № РД-10-8/ 22.01.2019 г. на директора на ЮИДП ДП 

Сливен, във връзка с разрешение изх.№ ПО-09-78/1/08.07.2019 г. на директора на 

ЮИДП ДП Сливен   ми е възложено, в качеството ми на директор на ТП ДГС Карнобат 

при ЮИДП Сливен да организирам и проведа обществена поръчка по реда на чл.182, 

ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б „в” от ЗОП, както и да сключа договор с предмет: 

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, пречистване на 

отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца, прогнозна стойност - 3200 лв. с място на 

изпълнение: административна сграда на ТП ДГС Карнобат и стопански двор в 

гр.Карнобат, ул. „Москва” №1 и административна сграда на ТП ДГС Карнобат и 

стопански двор в с.Садово, община Сунгурларе. 

             С мое решение №ПО-00-84/28.08.2019 г.  за нуждите на представляваното 

от мен предприятие е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

пряко договаряне с посочения по-горе предмет. Решението е публикувано в регистъра 

на АОП с УИН 930497. 

             Пред вид обстоятелство, че на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП и 

тъй като съобразно § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл.198а от същия закон и Решение 

№ РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр.7/2010 г.), т.6 на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на 

действие на ВиК операторите и техните граници, което изключва алтернативен начин 

за възлагане на обществената поръчка, представляваното от Вас дружество притежава 

изключителни права за осъществяване на дейностите. 

 С оглед изложеното по-горе, съобразно посоченото по-горе Решение № РД-02-

14-2234 от 22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр.7/2010 г.) и на основание чл.79, ал.1, т.3, „в”,  

посочените по-горе сгради и обекти на ТП ДГС Карнобат попадат в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас, ЕИК812115210 , със 

седалище и адрес на управление:  гр.Бургас,кв. “Победа”, ул. “Ген. Владимир Вазов” 

No.3, поради което, МОЛЯ, да ни изпратите проект на договор с описания по-горе  

предмет. Договорът ще бъде сключен съобразно изискванията на закона в 30 дневен 

срок от изтичане на десетдневния срок за обжалване на решението за откриване на 

процедурата. 

 За изготяне на проектодоговора ви предоставяме необходимите по закон, 

индивидуализиращи предприятието данни: ТП „Държавно горско стопанство 



Карнобат”, ЮИДП ДП Сливен, седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, общ. 

Карнобат, обл. Бургас, ул. „Москва” № 1, ЕИК №  201 617 654 0260, представлявано от 

инж. Светлин Тодоров Водев – директор и Станка Банчева-главен счетоводител. 

 За сключването на договора ще е необходимо да ни предоставите изискуемите 

съгласно чл. 65, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.6, чл. 54 и чл. 58 от ЗОП 

документи, а именно: удостоверение, издадено от Община Бургас за липса на 

задължения, свидетелство за съдимост на представляващия предприятието и 

удостоверение, издадено от Главна инспекция по труда за липса на посочените в КТ 

обстоятелства. 

 Към настоящото писмо прилагам описаното по-горе Решение №ПО-00-

84/28.08.2019 г. за откриване на процедурата. 

           

 

С уважение:.............*П......................... 

 

инж. Светлин Водев - Директор на ТП Държавно горско стопанство 

„Карнобат” 
 

 

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 
 


