
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО 

Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 
З А П О В Е Д 

 

№ РД – 10 – 170 / 25.11.2022г. 

 

На основание чл. 174, ал.2 от ЗГ 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, 

наричана за краткост „Наредбата“, 

 

И З М Е Н Я М: 

 

Документация за провеждане на Процедурата – ,,открит конкурс“ за обекти 

2301, 2302, 2303, 2304, 2305, открита със Заповед № РД-10-160/22.11.2022г. на 

Директора на ТП ДГС Маджарово, в РАЗДЕЛ V. Списък на документите, които трябва 

да бъдат представени за участие в открития конкурс, т.7, „а именно“: „ISO Сертификат“, 

поради допусната техническа грешка-пропуск. Текстът следва да се чете: Участниците 

следва да отговарят на изискванията на чл.115, ал.1, т.2 от Закона за горите, като 

притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим 

орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина. 

Документът за съответствие следва да удостоверява, че търговецът прилага някоя 

от следните системи за: 

- устойчиво управление на гори, или 

- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или 

- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.  

 Горепосоченото изменение, не води до промяна в условията при които е обявен 

открития конкурс.  

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от 

издаването й пред Административен съд Хасково, чрез директора на ТП ДГС 

Маджарово. Жалбата се подава с копие до Възложителя.  

 Заповедта да се публикува на интернет страницата  на ЮИДП ДП гр. Сливен и на 

ТП ДГС Маджарово, съгласно чл. 9б, ал.2 и ал.3 от Наредбата. 

 Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник директора на ТП 

ДГС Маджарово, инж. Соня Каратонева. 

 

 

ДИРЕКТОР НА 

ТП ДГС МАДЖАРОВО: ………П……...…                     

/ИНЖ. НИКОЛА ПАВЛОВ/ 

 
   Съгласувал: 

   Анастасия Йорданова  – юрист                                        .…………. дата: 25.11.2022г. 

   
   Изготвил: 

   инж. Соня Бъчварова-Каратонева – зам. директор    ……………. дата: 25.11.2022г. 
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