
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – ШУМЕН 

”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” ТП 
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№15 

гр. Върбица, 23.07.2018 г. 

На основание разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП във 

връзка с доклад вх. №1358/20.07.2018 г. по процедура за определяне на изпълнител и възлагане 

на изпълнението на обществена поръчка, обявена за провеждане по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 

от ЗОП, чрез „публично състезание” и открита с Решение №14/28.06.2018 година на 

директора на ТП „ДГС Върбица“ и обявена под Идентификационен номер: 02711-2018-

0107 в Регистъра на АОП 

 
ПРЕКРАТЯВАМ 

процедурата за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка 

по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез „публично състезание” и открита с Решение № 

14/28.06.2018 година на директора на ТП „ДГС Върбица“, с обект на поръчката - доставка и 

предмет на изпълнение с предмет „Агротехнически услуги, включително оран, дискуване, 

жътва и други дейности от този род за нуждите на  ТП “ДГС Върбица’’, обявена под 

Идентификационен номер: 02711-2018-0107 в Регистъра на АОП, със следните мотиви: 

Не е подадена нито една оферта за участие в процедурата. 

 

Настоящото решение съгласно разпоредбите на ЗОП да се публикува в профила на 

купувача - ТП ДГС Върбица в досието на процедурата, считано от датата на издаването му – 

23.07.2018 г. 

Решението, на основание разпоредбите на чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП, подлежи на 

обжалване от заинтересованите лица по смисъла на ЗОП, в десетдневен срок от датата на 

публикуването му в досието на процедурата в профила на купувача - ТП ДГС Върбица, 

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, пред Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, 

бул. Витоша №18. 

 

 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП „ДГС 

Върбица” за сведение и изпълнение. 

 

 

…………….П…………. 

ИНЖ. …..чл. 2 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП ДГС Върбица 
 

 

 


