
 

1 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 
 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8, 

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

………………………………………………………….. 
 

З А П О В Е Д 

 
№ 129/15.03.2022 год. 

 

На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.62, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с моя Заповед  № 61/10.02.2022 г., във връзка 

със 102/808.02.2022 г. на директора на СИДП ДП с която е открита процедура Открит 

конкурс:„Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДЛС „Шерба“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, съгласно 

Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия за участие,  с оглед на допусната 

техническа грешка в публикуваната заповед 105 от 09.03.2022 г. 

 

I. И З М Е Н Я М: 

 

 

1. Моя Заповед №105/09.03.2022 г, в частта относно класиране и сключване на договор в                      

т.2 - гаранция за изпълнение на договора  като текста „Гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 2264.40  лв. да се чете гаранция за изпълнение на договора в размер на 

2014.40 лв. 
 

2. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед  № 105/09.03.2022г на директора на                            

ТП ДЛС Шерба , като в останалата си част същата , остава непроменена. 

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от                                                       

ТП „ДЛС Шерба“ за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед, да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС Шерба в обособената 

преписка на процедурата. 

Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в интернет 

страницата на предприятието. 

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДЛС Шерба. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - 

Зам.директор при ТП ДЛС Шерба. 

 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
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