
 
        ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”  

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

 

 

З А П О В Е Д  

 №59 

гр. Върбица, 15.06.2017 г. 

 

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 и т. 7 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  

НАРЕЖДАМ 

ПРЕКРАТЯВАМ обявения със Заповед №53/02.06.2017 г. на Директора на ТП ДГС 

"Върбица” търг с явно наддаване по реда на чл. 55 и сл., във връзка с чл. 69 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 за 

определяне на купувач на добита дървесина от временен склад от Обект MT 2017, с прогнозно 

количество от 1395 пл. м. куб. от Държавни горски територии (ДГТ) в района на дейност на ТП 

„ДГС Върбица“, със следните мотиви: 

Установени са нарушения при откриването на търга, които не могат да бъдат отстранени, 

без това да промени условията, при които е обявен, както и е установено, че предмет на търга е 

част от предложената на явен търг дървесина, производството по който търг е спряно на 

основание чл. 166, ал. 1 от АПК във връзка с постъпили жалба вх. № 575 от 03.05.2017 г. и жалба 

вх. № 576 от 03.05.2017 г. срещу Заповед № 38 от 18.04.2017 г. до произнасянето на 

административните съдилища по жалбите.   

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица по смисъла на АПК от 

процедурата за обекта по реда на чл. 81 и сл. от гл. VI на АПК в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, или по 

реда на чл. 145 и сл. от глава X на АПК пред Шуменски Административен Съд. 

Заповедта на основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и 

за ползване на недървесни горски продукти,както и чл. 61 от АПК да се публикува на интернет 

страницата на ДГС Върбица - Териториално поделение на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – Шумен. 

При представяне на документи за участие в търга евентуалните участници да се 

предупреждават за прекратяването му, като попълват декларация, че са уведомени за 

прекратяването, при постъпване на депозити за участие същите да се върнат след влизане в сила 

на заповедта.  

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от ТП ДГС 

Върбица за сведение и изпълнение, и до всички заинтересовани лица по смисъла на АПК за 

сведение. 

Копие от същата да се изпрати в „СИДП“ ДП – Шумен за сведение. 

………….П………….. 
 

ИНЖ. ХЪЛМИ АХМЕД АМЗА 

Директор на ТП „ДГС Върбица” 


