
 

                 ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 

гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” №133, тел. 05391/ 21-06, е-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

3 А П О В Е Д 

№73/28.06.2017 год. 

 

На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 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, чл. 59 от АПК и резултатите от 

проведения на 05.05.2017 г., търг с явно наддаване, посочени в протокол от 27.06.2017 г. 

на комисията, назначена със Заповед № 43/05.05.2017 г. на Директора на ТП ДГС 

„Върбица“ за класиране на първо място и определяне на купувач от търга с явно 

наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. от държавните горски 

територии на ТП ,,ДГС Върбица“ от Обект №МТ 1708 – 271 пл.м.куб. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

за купувач на прогнозно количество добита дървесина от обособ ен 

Обект № МТ 1708 е  „ Е РА  Б Е СТ “  ОО Д ,  с  ЕИК: …чл. 2 от ЗЗЛД…., със 

седалище и адрес на управление: с. …чл. 2 от ЗЗЛД…., представлявано от 

…чл. 2 от ЗЗЛД…., при потвърдена от участника цена от 30 440 , 0 0  л в .  

(т рид есет   хил яди  чет ири ст от ин  и  чет ирид есет  л ева)  б ез  Д ДС .   

Определям гаранция за добро изпълнение  дължима от участника в 

абсолютна сума в размер на 1 522,00 лв.  без ДДС.  

 

За позицията няма класиран на второ  място участник .  

 

Няма отстранени от участие за позицията кандидати.  

 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл. 70, ал. 3 от 

наредбата за дейностите в горските територии, с оглед предотвратяване похабяването 

на добитата дървесина 
 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД   

 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се оспорва от 
участниците в търга за обекта по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК, чрез ТП „ДГС Върбица" 

пред Шуменски административен съд в тридневен (3) срок от съобщаването му. 

Заповедта, може да се оспорва от участниците в търга за позицията, чрез ТП 

„ДГС Върбица" по реда на чл. 81 и сл. от Глава VI от АПК в четиринадесет (14) дневен 
срок от съобщаването й пред директора на СИДП ДП - Шумен или по реда на чл. 145 и 
сл. от Глава X от АПК пред Шуменски административен съд.  



Заповедта на основание чл. 70 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 и чл. 61 от АПК, да се сведе 
до знанието на заинтересуваните длъжностни лица, и всички участници в процедурата за 
позицията за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „Североизточно 
държавно предприятие" ДП - Шумен. 

 
 

 

 

 

 

…………..П……………. 
ИНЖ. ……..чл. 2 от ЗЗЛД…….. 
Директор на ТП ДГС Върбица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


