
   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

Гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№  323 

 

гр. Провадия  16.12.2019 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 №319/12.12.2019г на директора на ТП ДГС Провадия за класиране и определяне 
на изпълнител в процедура открит конкурс , с предмет Извършване на добив на 

дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС , извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от 

годишния план за ползване от 2019 г. и извършване на дейности по отглеждане на млади 

насаждения (ОМН)- осветление от горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Провадия открит със Заповед    

№303/25.11.2019г.на Директора на ТП ДГС Провадия вр. Заповед №342 /25.11.2019г. на 

Директора на СИДП ДП – гр. Шумен изразяваща се в изписване на обект №1  , вместо  обект 

№1909 

ДОПУСКАМ: 

1.Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №319/12.12.2019г на 
директора на ТП ДГС Провадия за класиране и определяне на изпълнител в процедура 
открит конкурс, с предмет Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 

8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, 

рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване от 2019 

г. и извършване на дейности по отглеждане на млади насаждения (ОМН)- осветление от 

горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДГС Провадия, както следва: 

           1.1.Текста на начална страница, в който е разписано „Заповед за класиране и 
определяне на изпълнител за Обект №1“, да се чете: „Заповед за класиране и определяне 
на изпълнител за Обект №1909“ 

1.2.Текста на раздел I, в който е разписано „В определения срок за участие за 

Обект № 1 са регистрирани следните участници, подали документи  по реда на 

депозирането им, както следва: 

участник № 1 – вх. №1740/11.12.2019 г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване на 

Офертата  - 13.10 часа 

„Зелени Балкани Провадия” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, 

представлявано от Управител заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 



            Участва за Обект № 1  ТП ДГС Провадия“  

Да се чете: „В определения срок за участие за Обект № 1909 са регистрирани 

следните участници, подали документи  по реда на депозирането им, както следва: 

участник № 1 – вх. №1740/11.12.2019г при ТП ДГС Провадия, час на постъпване на 

Офертата  - 13.10 часа 

„Зелени Балкани Провадия” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД,  ЕИК заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, 

представлявано от Управител заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

            Участва за Обект № 1909  ТП ДГС Провадия“  

     1.3.Текста на раздел II, в който е разписано: Мотивиран от изложеното и като взех 

предвид резултатите от открития конкурс за Обект № 1, отразени в протокол на комисията от 

12.12.2019 г. ,“ 

    Да се чете: “ Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от открития 

конкурс за Обект № 1909 , отразени в протокол на комисията от 12.12.2019 г. “ 

  1.4.Текста на раздел III, в който е разписано : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект № 1, с 

прогнозно количество  в пл. куб.м.-  187 куб м. и площ за извършване на на дейности по 

ОМН- 14 дка, при пределна обща стойност в размер на 4407,62  лева без ДДС  

  Да се чете: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект № 1909, с прогнозно количество в пл. 

куб.м.-  187 куб м. и площ за извършване на на дейности по ОМН- 14 дка, при пределна 

обща стойност в размер на 4407,62  лева без ДДС  

  1.5.Текста на раздел IV, т.4, в който е разписано: „С настоящата заповед закривам 

открития конкурс  за Обект №1  на ТП ДГС Провадия“ 

 Да се чете: „С настоящата заповед закривам открития конкурс  за Обект №1909  на ТП ДГС 

Провадия“. 

1.6.Текста на раздел IV, т.4.5 предложение второ, в който е разписано: „След 

утвърждаването на втория протокол по чл. 35, ал. 8 от Наредбата, при липса на основанията по 

чл. 35, ал. 9, т. 1- т. 3 от Наредбата да се сключи договор с участника, определен за изпълнител 

за Обект №1  , при спазване изискванията на чл. 35 от Наредбата“. 

Да се чете: „След утвърждаването на втория протокол по чл. 35, ал. 8 от Наредбата, при 

липса на основанията по чл. 35, ал. 9, т. 1- т. 3 от Наредбата да се сключи договор с участника, 

определен за изпълнител за Обект №1909, при спазване изискванията на чл. 35 от Наредбата“. 

       2.Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № 319/12.12.2019 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 ДГС Провадия. 

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 ДГС Провадия – инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД. 

 

 

инж. подписано и заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор на териториално поделение 

Държавно горско стопанство Провадия 

         

ИС/АЯ 


