
 

 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 

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

 

 

 

Изх.№ …………./………2022г. 

 

 

ДО 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

 

П О К А Н А 
 

за представяне на оферта, относно откриване и провеждане на процедура по договаряне  за 

продажба на добита дървесина  по сортиментна ведомост от  държавни горски територии /ДГТ/ , 

намиращи се в района на дейност на ТП ДГС „Върбица“ за Обект № 1-ПД  по реда на чл. 25 и чл. 

26 , във връзка с чл.72, ал.2, т.4 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖА / ГОСПОДИН ..........................., 

 

 

На основание чл. 25, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1, предложение първо 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” (наредба по 

чл. 95, ал. 1 от ЗГ), във връзка със  заповед №263 от 08.04.2022г. на директора на СИДП ДП – гр. 

Шумен и заповед № 101/11.04.2022г. на директора на ТП „ДЛС Върбица”, Ви отправяме покана 

за представяне на оферта. 

1. Предмет на договарянето:  

  „Продажба на  добита дървесина намираща се на временен склад, за обект №1 – ПД - 

отдели: 74 „к“ , 167 „а“ , 198 „и“ , 219 „е“, 245“е“ ДГТ на ТП ДГС ,,Върбица“ с общо количество 

от 122,83 пл. куб.м дървесина. 

2. Видът на процедурата е „договаряне”, която ще се проведе по реда на чл. 25 и чл. 26 от 

наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, открита със заповед № 101/11.04.2022г.  на директора на ТП 

„ДЛС Върбица”, във връзка с чл. 25, ал. 3, във връзка с чл.72, ал.2, т.4, от същата наредба. 

3. Продажбата ще се извърши, съгласно заповед № 101/11.04.2022г. на директора на ТП 

„ДЛС Върбица”. 

4. Документите за участие и условията за провеждане на договарянето са утвърдени и 

определени със заповед № 101/11.04.2022г. на директора на ТП „ДЛС Върбица”, които са под 

формата на образци по номерирани (№) приложения – неразделна част от заповедта за откриване 

на процедурата, като същите са под формата на декларации за заявяване на наличието или 

липсата на данни и обстоятелства. 

5. Изискванията на продавача, относно изпълнението на дейността по продажбата на 

дървесина, комлектоването на изискуемите документи, начинът, редът, сроковете и мястото за 

представяне на офертата са, съгласно заповед № 101/11.04.2022г. на директора на ТП „ДЛС 

Върбица”. 
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6. Датата и мястото за извършване на договарянето е съгласно заповед № 101/11.04.2022г. 

на директора на ТП „ДЛС Тракия”. 

7. Размерът на гаранциите за участие и за изпълнение, форма, начин, срок за внасяне и 

условия на освобождаване са, съгласно заповед № 101/11.04.2022г. на директора на ТП „ДЛС 

Върбица” и проекто договора. 

8. Начинът и срокове за плащане  са, съгласно заповед № 101/11.04.2022 година на 

директора на ТП „ДЛС Върбица” и проекта на договора. 

9. Редът и начинът за сключване на договор за продажба на добитата дървесина са, 

съгласно заповед № 101/11.04.2022г. на директора на ТП „ДЛС Върбица”. 

10. Банковата сметка на ТП „ДГС Върбица“: IBAN: BG09CECB979010C7744201, BIC: 

CECBBGSF, при Банка: ЦКБ АД,  офис гр. Върбица. 
11. Заповед № 101/11.04.2022г.  на директора на ТП „ДЛС Върбица”, ведно с утвърдените 

документи за провеждане на договарянето и образец на настоящата покана, са публикувани в 

сайта на ТП „ДЛС Върбица”, респективно на СИДП ДП – гр. Върбица . 

12. Документите по т. 11 могат да се изтеглят от интернет страницата на стопанството - 

интернет адрес: : https://dgsvarbitca.sidp.bg/,  без заплащане или да я закупят на място всеки 

работен ден в административната сграда на стопанството на адрес гр. Върбица, ул. 

„Септемврийско въстание”, № 133, обл.Шумен, на цена от 10,00 (десет) лева без ДДС. 
 

 

 

 

 

…………….П………… 

…чл. 59 от ЗЗЛД….. 

Директор на ТП  „ДГС Върбица“ 
 

 

 


