
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

ШУМЕН 
ТП - ДЛС ” Черни Лом ” гр.Попово 

7800 гр.Попово, обл. Търговище, ул.”Михаил Маджаров” № 68,  
тел.0608/4 20 47,факс 0608/4 41 05, e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 

ЗАПОВЕД №26 

гр. Попово/ 11.02.2020г. 

 
На основание чл.174 ал.2, поради открита явна фактическа грешка в приложение 

№1 за обект №2002 от процедурата за провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за 

ползване на дървесина за 2020г. за горски територии, собственост на Община Попово и 

във връзка 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“  

 

ПРОМЕНЯМ: 

Заповед №20/05.02.2020 год. в частта, както следва: 

Обект № Прогнозно 
количество 
дървесина 

пл.куб.м 

Обща начална 
цена в лв без 

ДДС 

Стъпка на 
наддаване 

Гаранция за 
участие в лв. 

Цена на 
тръжната 

документация 
в лв. 

2001 1115 44192,00 445,00 2200,00 Х 

2002 1844 88539,00 890,00 4420,00 Х 

2003 1107 48142,00 490,00 2400,00 Х 

Общо за 
обектите: 

4066 180873,00 Х Х 20,00 

 

Следва да се чете: 

Обект № Прогнозно 
количество 
дървесина 

пл.куб.м 

Обща начална 
цена в лв без 

ДДС 

Стъпка на 
наддаване 

Гаранция за 
участие в лв. 

Цена на 
тръжната 

документация 
в лв. 

2001 1115 44192,00 445,00 2200,00 Х 

2002 1844 77018,00 771,00 3850,00 Х 

2003 1107 48142,00 490,00 2400,00 Х 

Общо за 
обектите: 

4066 169352,00 Х Х 20,00 



 

С настоящата заповед изменям приложение №1 за обект №2002, неразделна 

част от Заповедта и документацията за процедурата. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересуваните служители на ТП ДЛС 

„Черни Лом“ гр. Попово, за сведение и изпълнение.  

Същата да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. 

Попово и да се постави на информационното табло на стопанството. 

Копие от Заповедта да се изпрати на СИДП – гр. Шумен и Община Попово за 

сведение и публикуване в интернет страниците им. 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Станислава 
Караманолева -зам.директор на ТП ДЛС „Черни лом“ гр. Попово. 
 
 
 
ИНЖ. СИМЕОН ДАВИДКОВ /п/* 
Директор на  ТП ДЛС „Черни лом“ гр. Попово 
 
 
*Подписът е заличен на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

 
 


