
 

 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 

гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

За отстраняване на очевидна фактическа грешка 

 

№112 

гр. Върбица, 04.05.2020 г. 

 

       На основание чл. 16 , ал. 8 от НУРВИДГТ, във връзка с допусната очевидна фактическа 

грешка в моя заповед №108/23.04.2020 г. 

 

ПОПРАВЯМ ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА ДОПУСНАТА В 

ЗАПОВЕД №108/23.04.2020 г. 

 

-   За обособен обект №7-3-2020 с предмет: „Продажба на действително добити 

количества дървесина чрез електронен търг“. 

I. На страница 2, т. 7, подточка 7.1 , буква „и“ от Заповед №108/23.04.2020 г. ВМЕСТО: 

„и“) не са изпълнили изискванията на разпоредбата на чл.74, ал.1, т.7, във връзка с чл.47, ал.6 и 

чл..9, ал.2, т.1, т.2 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и 

доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., 

бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 

29.03.2019г.)., а именно: да е преработил през 2020 година, количеството дървесина в собствен 

обект за преработка на дървесина по реда на чл.206 от Закона за горите, при съобразяване с 

изключенията на разпоредбата на чл.47, ал.6 предложение последно от горецитираната 

наредба“  

      ДА СЕ ЧЕТЕ:   

 „и“) не са изпълнили изискванията на разпоредбата на чл.74, ал.1, т.7, във връзка с чл.47, ал.6 и 

чл..9, ал.2, т.1, т.2 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и 

доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., 

бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 

29.03.2019г.)., а именно: да е преработил през предходната 2019 година, количеството 

дървесина в собствен обект за преработка на дървесина по реда на чл.206 от Закона за горите, 



 

при съобразяване с изключенията на разпоредбата на чл.47, ал.6 предложение последно от 

горецитираната наредба“. 

II. На страници 3-4, т. 8, подточка 8.4.2. от Заповед №108/23.04.2020 г. ВМЕСТО: 

8.4.2. Документи, които доказват вярността на декларираните обстоятелства от настоящите 

тръжни условия, във връзка с удостоверяване на изпълнение на изискванията на чл.47, ал.6 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 

(обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., 

изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 

07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.)., а именно: - 

документ, доказващ количеството на преработената дървесина от кандидата през 2020 г. година 

в собствен обект по чл.206 от Закона за горите, когато изискването е приложимо – представя се 

заверено копие от РДГ на приета „Обобщена справка за количествата постъпила, преработена и 

експедирана дървесина” за 2020 г. по образец на чл.13, ал.4, ал.7 от Наредба № 1 от 30.01.2012 

г. за контрола и опазването на горските територии (на която да е виден попълнен входящ номер 

по регистъра на съответната регионална дирекция по горите, под който е приета 

гореизисканата справка). 

      ДА СЕ ЧЕТЕ:   

8.4.2. Документи, които доказват вярността на декларираните обстоятелства от настоящите 

тръжни условия, във връзка с удостоверяване на изпълнение на изискванията на чл.47, ал.6 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 

(обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., 

изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 

07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.)., а именно: - 

документ, доказващ количеството на преработената дървесина от кандидата през 2019 г. година 

в собствен обект по чл.206 от Закона за горите, когато изискването е приложимо – представя се 

заверено копие от РДГ на приета „Обобщена справка за количествата постъпила, преработена и 

експедирана дървесина” за 2019 г. по образец на чл.13, ал.4, ал.7 от Наредба № 1 от 30.01.2012 

г. за контрола и опазването на горските територии (на която да е виден попълнен входящ номер 

по регистъра на съответната регионална дирекция по горите, под който е приета 

гореизисканата справка). 

 

      Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от ТП „ДГС 

Върбица“ за сведение и изпълнение. 

       Заповедта да се публикува в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП ДП гр. Шумен“.  

 

 

………..П…….. 

инж. Муса КЯЗЪМ 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 


