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 „Североизточно държавно предприятие” ДП 

ТП - ДЛС ” Черни Лом ” гр.Попово 
7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68,тел.0608/4 20 47, 

факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 
 

 

ПОКАНА 

за 
участие в процедура 

 

с предмет: „Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване и 

механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“, 

обособени в обекти както следва: Обект № 1 „Механизирано почистване на площта от 

издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-35см и дисковане на площите в отд. 74-1, 183-3, 

191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в отд. 74-1“ и Обект № 2 

„Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изкореняване на пънове, 

избутване на изкоренени пънове до 100м.,подравняване на площта с булдозерна дъска, изораване и 

дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-г“ 

 

Във връзка с издадена Заповед №296/29.10.2021 год. на Вр.и.д. Директор на ТП ДЛС“Черни 

Лом“ гр.Попово за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.6,7 по 

реда на чл.15 и сл. от Наредбата 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, от горски насаждения, и издадени Заповеди за прекратяване на 

същия, на основание чл.23, ал.1, т.2 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от посочената Наредба, с 

настоящата покана Ви уведомявам за провеждане на процедура чрез договаряне по реда на чл.25 и 

чл.26 от Наредбата. При наличие на интерес от Ваша страна за участие в процедурата, следва да 

депозирате оферта. 

Офертата следва да бъде изготвена съгласно образеца на ценовата оферта и по 

предварително обявените от ТП ДЛС “Черни Лом“ гр.Попово изисквания, посочени в 

документацията и условията на процедурата и в заповедта на възложителя за провеждане на 

договарянето. 

Процедурата чрез договаряне по чл.25, ал.1, т.1 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, от горски насаждения, ще бъде проведена 

на 09.11.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС“Черни Лом“ със следния 

адрес: гр.Попово, бул."Михаил Маджаров“ №68. 

 

 

 

Вр.и.д.Директор ТП ДЛС „Черни Лом“ : ….чл.59 от ЗЗЛД….. 
                                                                                     /инж. Атанас Димитров/ 

 

 

  

 

 

 


