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3 А П О В Е Д 

№44 

гр. Върбица, 12.03.2018 год. 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 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 решенията, посочени в протокол от 09.03.2018 г. на Комисията назначена 

със Заповед №26/06.03.2018 г. 

НАРЕЖДАМ 

ПРЕКРАТЯВАМ обявения със Заповед №23/15.02.2018 г. на Директора на 

ТП ДГС "Върбица” открит конкурс по реда на чл. 15, ал. 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, за  възлагане на дейности с  предмет:  „Извършване на 

добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – 

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и 

рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване от 2018 г. от 

горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, 

в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ за Обекти №1818, отд. 189 „ж“, 196 

„з“, 197 „г“, с прогнозно количество от 2132 пл. м. куб. от ДГТ в района на дейност 

на ТП „ДГС Върбица“, със следните мотиви: 

След като  започва работа в  обявения час  комисията  по  чл.  

21 от  Наредбата  при извършване на  проверка на  самоличността  

на кандидатите и на  пълномощниците констатира,  че  в  залата 

липсва  представител на  кандидата,  който е  подал оферта  за  

Обект  1818 -  „Енгин 2015“ ЕООД.  

След трикратно повикване в  10.30  часа  комисията 

единодушно взе решение на  основание чл.  22 ,  ал .  2  от  Наредбата 

за  дейностите  да  отстрани „Енгин 2015“ ЕООД от по -нататъшно 

участие  в  конкурса,  без  да  отваря плика с  офертата му.  

 

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. 23 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, и чл. 61 от АПК да се 

публикува в интернет страницата на ДГС Върбица - Териториално поделение на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен. 

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

 

 

 
 

 
 


