
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

…………………………………………………… 
 

З А П О В Е Д 

 
      № 125/20.02.2020 г. 

 

        На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите, във вр със чл.62, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс и допусната очевидна фактическа  грешка в Заповед 

№115/19.02.2020г на директора на ТП ДЛС Шерба за класиране и определяне на купувач в 

процедура търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина на 

временен склад за местни търговци по сортиментна ведомост от годишен план за ползването 

на дървесина за 2020 година  от държавните горски територии на ТП ДЛС Шерба, в района на 

дейност на   СИДП ДП – гр. Шумен, проведен по реда на Наредбата,  обявен със Заповед № 

56 /29.01.2020г. на директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №89/28.01.2020 г. на 

Директора на СИДП ДП гр. Шумен, изразяваща се в изписване  на определения размер на 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% , вместо  5%, 

 
ДОПУСКАМ: 

1.Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №115/19.02.2020г на директора 
на ТП ДЛС Шерба  за класиране и определяне на купувач в процедура търг с явно наддаване 
за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад за местни търговци 
по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2020 година  от 
държавните горски територии на ТП ДЛС Шерба, в района на дейност на   СИДП ДП – гр. 
Шумен, както следва: 

           1.1.Текста на раздел ІV, т.4.4. в който е разписано „В 14-дневен срок от 
съобщаването на заповедта при допуснато предварително изпълнение , определеният за 
купувач участник следва да представи на продавача следните документи: удостоверение от 
органите на НАП , че участника няма парични задължения към държавата, установени с влязъл 
в сила акт на компетентен държавен орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП 
ДЛС Шерба гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% от достигнатата на търга 
цена (номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато 
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие) свидетелство за 
съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 
документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения 
към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения; документите по раздел 10, т.10.4 от тръжните 
условия по заявените с декларации обстоятелства.“  

Да се чете: „В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта при допуснато 

предварително изпълнение , определеният за купувач участник следва да представи на 

продавача следните документи: удостоверение от органите на НАП , че участника няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за изпълнение 

на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена (номер на документ за внасяне на 

допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава 

внесената гаранция за участие) свидетелство за съдимост на физическото лице или на 

членовете на управителните органи на търговеца; документ от „СИДП” ДП Шумен, 

удостоверяващ , че участникът няма непогасени задължения към „СИДП” ДП Шумен и 
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неговите поделения; документите по раздел 10, т.10.4 от тръжните условия по заявените с 

декларации обстоятелства.“ 
       2.Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед №115/19.02.2020 г. , като в останалата си част 

същата остава непроменена. 
       3.Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 

дневен срок от получаването й пред Административен съд Варна. 

4. Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата на 

държавното предприятие. 

4.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците по реда 

на чл.61 от АПК. 

 5. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. директора на ТП 

ДЛС Шерба – (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД). 

 

 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

         

Изготвил: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Съгласувал: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Зам.директор 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

…………………………………………………… 
 

З А П О В Е Д 

 
      № 126/20.02.2020 г. 

 

        На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите, във вр със чл.62, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс и допусната очевидна фактическа  грешка в Заповед 

№116/19.02.2020г на директора на ТП ДЛС Шерба за класиране и определяне на купувач в 

процедура търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина на 

временен склад за местни търговци по сортиментна ведомост от годишен план за ползването 

на дървесина за 2020 година  от държавните горски територии на ТП ДЛС Шерба, в района на 

дейност на   СИДП ДП – гр. Шумен, проведен по реда на Наредбата,  обявен със Заповед № 

56 /29.01.2020г. на директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №89/28.01.2020 г. на 

Директора на СИДП ДП гр. Шумен, изразяваща се в изписване  на определения размер на 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 10%   , вместо  5%, 

 
ДОПУСКАМ: 

1.Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №116/19.02.2020г на директора 
на ТП ДЛС Шерба  за класиране и определяне на купувач в процедура търг с явно наддаване 
за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад за местни търговци 
по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2020 година  от 
държавните горски територии на ТП ДЛС Шерба, в района на дейност на   СИДП ДП – гр. 
Шумен, както следва: 

           1.1.Текста на раздел ІV, т.4.4. в който е разписано „В 14-дневен срок от 
съобщаването на заповедта при допуснато предварително изпълнение , определеният за 
купувач участник следва да представи на продавача следните документи: удостоверение от 
органите на НАП , че участника няма парични задължения към държавата, установени с влязъл 
в сила акт на компетентен държавен орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП 
ДЛС Шерба гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% от достигнатата на търга 
цена (номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато 
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие) свидетелство за 
съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 
документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени задължения 
към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения; документите по раздел 10, т.10.4 от тръжните 
условия по заявените с декларации обстоятелства.“  

Да се чете: „В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта при допуснато 

предварително изпълнение , определеният за купувач участник следва да представи на 

продавача следните документи: удостоверение от органите на НАП , че участника няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за изпълнение 

на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена (номер на документ за внасяне на 

допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава 

внесената гаранция за участие) свидетелство за съдимост на физическото лице или на 

членовете на управителните органи на търговеца; документ от „СИДП” ДП Шумен, 

удостоверяващ , че участникът няма непогасени задължения към „СИДП” ДП Шумен и 
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неговите поделения; документите по раздел 10, т.10.4 от тръжните условия по заявените с 

декларации обстоятелства.“ 
       2.Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед №116/19.02.2020 г., като в останалата си част 

същата остава непроменена. 
       3.Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 

дневен срок от получаването й пред Административен съд Варна. 

4. Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата на 

държавното предприятие. 

4.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците по реда 

на чл.61 от АПК. 

 5. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. директора на ТП 

ДЛС Шерба – (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД). 

 

 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

         

Изготвил: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Съгласувал: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


