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РАЗЯСНЕНИЕ 
относно извършена поправка на установена техническа грешка в документацията за участие в 

търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, открит със заповед № 

22/22.01.2015 г. на и. д. директор на СИДП ДП – гр. Шумен и публикувана в интернет страницата 

на ДП под наименование и поредност на обявяване, както следва: 

„Процедура № 7 – Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по 

сортиментна ведомост от годишен план за ползване на дървесина за 2015 година от държавни 

горски територии на ТП „ДГС Нови пазар“; ТП ДГС Преслав“; ТП „ДЛС Паламара“; ТП „ДГС 

Шумен“; ТП „ДГС Върбица“; ТП „ДГС Смядово“; ТП „ДЛС Черни лом“ – гр. Попово; ТП „ДЛС 

Тервел“; ТП „ДГС Омуртаг“; ТП „ДГС Търговище“; ТП „ДЛС Шерба“; и ТП „ ДГС Провадия“ 

намиращи се в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен.“ 

Във връзка с установена допусната техническа грешка в документацията за участие на 

горепосочения търг, в частта ѝ „ Условия за провеждане на търга“, т. 5.1, изречение първо, 

относно „цена на тръжната документация“, се извършват следните текстови поправки и 

разяснения: 

1. Публикуваният текст на т. 5.1, изречение първо от „Условията за провеждане на търга“ е със 

следната редакция: 

„5.1. Цената на тръжната документация е – 100,00 лв., без ДДС.“ 

2. Текстът на т. 5.1, изречение първо от „Условията за провеждане на търга“, придобива следната 

редакция: 

„5.1. Цената на тръжната документация е – 150,00 лв., без ДДС.“ 

3. Кандидати, които са закупили документация за участие на цена 100,00 лв., без ДДС, считано 

към датата на публикуване на настоящото РАЗЯСНЕНИЕ, следва да довнесат разликата от 50,00 

лв., без ДДС до срока за закупуване на документацията за участие, при условия, в срокове и ред, 

съгласно тръжната документация. 

4. Настоящото РАЗЯСНЕНИЕ се публикува в интернет страницата на СИДП ДП – гр. Шумен, 

към електронния панел на публикуваната документация за участие на горепосочения търг с явно 

наддаване и се изпраща до кандидатите, които са закупили документация, при наличието на такива. 
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