
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

             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 

 

№18 

гр. Върбица, 02.02.2022 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 моя заповед №16/28.01.2022 г. и одобрената документация за участие 

НАРЕЖДАМ: 

I. изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Условия за провеждане на открит конкурс, за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на дейности по реда на чл.10, ал.1, т.3 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 - раздел 1. Предмет на 

процедурата по възлагане на дейностите в ДГТ  

ВМЕСТО: Мерна единица: м3;       

ДА СЕ ЧЕТЕ: Мерна единица: плътен м3; 

II. изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Заповед № 16/28.01.2022 г. – т.2 Предмет на откритият конкурс 

ВМЕСТО: Мерна единица: м3;       

ДА СЕ ЧЕТЕ: Мерна единица: плътен м3; 

ꟾꟾꟾ. изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Приложение №1 – колона 3 

      ВМЕСТО: Мерна единица: м3;       

ДА СЕ ЧЕТЕ: Мерна единица: плътен м3; 

ꟾV. изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Пределни стойности – колона 3 

ВМЕСТО: Мерна единица: м3;       

ДА СЕ ЧЕТЕ: Мерна единица: плътен м3; 

V. изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Ценово предложение - І. Предлагана цена  

ВМЕСТО: Мерна единица: м3;       

ДА СЕ ЧЕТЕ: Мерна единица: плътен м3; 

Vꟾ. изменям с цел отстраняване на очевидна техническа грешка по вече публикувана 

документация – Заявление за участие в открит конкурс  

ВМЕСТО: м3 дървесина;       

ДА СЕ ЧЕТЕ: плътни м3 дървесина; 

 

 



 

 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………..………  

инж. ……чл.59 от ЗЗЛД……….  

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 
 

 


