
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
№  31 

гр. Провадия,  08.02.2023 г. 

 

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

Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.16, ал.8 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 и 

допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 26/02.02.2023 г. за откриване 

на процедура открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина и 

извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес от горските насаждения, 

разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Провадия“ от 

годишния план за ползване на дървесина 2023 год. и при изискванията на технологичен 

план за добив на дървесина, на лица изпълняващи изискванията на чл.38 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 и на чл.115 от Закон за горите“ 

 
ДОПУСКАМ: 

1.Поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение №1 и Приложение №2, 
утвърдени с моя Заповед №26/02.02.2023г., както следва: 

1.1.Текста за Обект № 2312,  отдел 178, подотдел „а“, дървесен вид благун, 

зимен дъб,  в който е разписано „технологична дървесина дребна“, 

Да се чете: „технологична дървесина средна“. 

2.Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № 26/02.02.2023 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.С настоящата заповед утвърждавам Приложение №1 и Приложение №2, 

съобразно отразеното изменение. 

5.Препис от заповедта да се изпрати: 

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

на държавното предприятие. 

5.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДГС Провадия. 

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

реда на чл.61 от АПК, в случай че са налице подадени заявления за участие в открития 

конкурс. 

6.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 


