
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – ШУМЕН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”  
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

за отстраняване на очевидна фактическа грешка 

 

№303 

гр. Върбица, 23.12.2021 г. 
 

       На основание чл. 16, ал. 8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с допусната очевидна фактическа грешка 

в одобрената с моя заповед №297/13.12.2021г. документация за участие 

НАРЕЖДАМ: 

изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Условия за провеждане на открит конкурс, раздел 7. Изискуеми документи 

необходими за допускане до участие на участниците и заявените от тях подизпълнители при 

провеждане на процедурата 

I. В т. 7.2.5.  

ВМЕСТО: 7.2.5. Декларация образец №4 в оригинал - за изпълнение на изискванията 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно: 

търговеца да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на: чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП;       

ДА СЕ ЧЕТЕ:  7.2.5. Декларация образец №4 в оригинал - за изпълнение на 

изискванията поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а 

именно търговеца да няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно 

неизпълнение договор за възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури 

проведени по реда на: чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП; 

       

 Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от ТП „ДГС 

Върбица“ за сведение и изпълнение. 

        Заповедта да се публикува в интернет страниците на ТП „ДГС Върбица“ и  СИДП ДП 

гр. Шумен“.  

 

…………П……….. 

…чл.. 59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 


