
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„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 
 

№  138 

 

гр. Провадия,  06.04.2022 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 

№136/05.04.2022г на директора на ТП ДГС Провадия за класиране и определяне на 

изпълнител в процедура открит конкурс с предмет: „Извършване на попълване на горски 

култури и отглеждане на горски култури, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС Провадия, обособени в Обект №1 - Извършване 

на попълване на двегодишна тополова култура чрез засаждане на тополови фиданки, 

отглеждане на двегодишна тополова култура чрез механизирана обработка на почвата в 

междуредията с трактор и ръчно окопаване на тополови фиданки в реда“, обявен със Заповед  

№ 113/18.03.2022 г., на директора на ТП ДГС Провадия, вр. Заповед № 211/17.03.2022 г на 

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

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5%, вместо 3%, 
 

ДОПУСКАМ: 

1.Поправка на очевидна фактическа грешка в № 136/05.04.2022 г. на директора на ТП 
ДГС Провадия за класиране и определяне на изпълнител в процедура с посочения по- горе 
предмет, както следва: 

   1.1.Текста на раздел ІV, т.4.4. в който е разписано „В 5-дневен срок от 

съобщаването на заповедта при допуснато предварително изпълнение, определеният за 

изпълнител участник следва да представи на възложителя документите, съгласно т.12.7 от 

конкурсните условия: 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 ДГС Провадия гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от предложената в конкурса цена; 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; документи доказващи техническа и кадрова 

обезпеченост на определения изпълнител.“  

Да се чете: „В 5-дневен срок от съобщаването на заповедта при допуснато 

предварително изпълнение, определеният за изпълнител участник следва да представи на 

възложителя документите, съгласно т.12.7 от конкурсните условия: 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 ДГС Провадия гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от предложената 

в конкурса цена; 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; 

документи доказващи техническа и кадрова обезпеченост на определения изпълнител.“ 



       2.Настоящата Заповед е неразделна част от № 136/05.04.2022 г. на директора на ТП ДГС 

Провадия, 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. Ангелина Янева. 

 

 

инж. подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
директор на териториално поделение 

Държавно горско  стопанство Провадия 

 

 

 

ИС/АЯ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


