
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg  
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 55 

 

гр. Нови пазар 10.06.2022 год. 

 

 

 

 

На основание чл.15, ал.3, във връзка с чл.2, т.2 и 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, чл. 

112, ал. 1, т. 2, от Закона за горите, и Заповед за оправомощаване № 355/02.06.2022 год. 

на Директора на СИДП ДП Шумен  

 

 

ИЗМЕНЯМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА : 

 

 

 

процедура за провеждане на открит конкурс, за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на дейности по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1, т.3 и т.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, от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

стопанисвани и управлявани от ТП ДГС „Нови пазар“, с предмет: „Възлагане на добива 

на дървесина от горските насаждения, разположени в горските територии – 

държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на 

дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, претоварване на 

дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“, съгласно 

Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия за участие, открита със 

заповед №54/06.06.2022 год. 

В приложение №1 и Приложение №2 за обект №17 – отд.154/в - дървесен вид 

„червен дъб“ да се чете дървесен вид “цер“. 

1. Допълнителна информация: 

Участниците за участие в конкурса могат да получават допълнителна информация в 

работно време по отношение на предмета на настоящият конкурс на адреса на ТП ДГС 

“Нови пазар“ ул. „Цар Освободител” № 44, гр. Нови пазар, тел.0537/22000 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП 

ДГС „Нови пазар“ за сведение и изпълнение. 
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Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС 

„Нови пазар“. 

Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в 

интернет страницата предприятието. 

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДГС „Нови 

пазар“. 

 

 

 
ИНЖ. ПЕТЪР ЖЕЛЕЗОВ…..П….. 

Вр.И.Д. Директор на ТП ДГС „Нови пазар“ 
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