МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО Д ЪРЖАВНО ПРЕД ПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”
Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106,
e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg

З А П О В Е Д
№ 160
гр. Върбица, 15.06.2020 г.
На основание чл. 23, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 24, ал. 1, т.1 от Наредба 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 (Наредбата), чл. 59
АПК и доклад вх. №1346 от 15.06.2020 г. на служител човешки ресурси при ТП,
Н А Р Е Ж Д А М:
ПРЕКРАТЯВАМ, откритото с моя Заповед № 149 / 04.06.2020г договаряне с предмет:
„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в
горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на
добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2020 год. от горски
насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност
на ТП „ДГС Върбица“ за Обект № 2035 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Върбица“ с общо
прогнозно количество 944 пл. м3, в отдели: 136 „б“, 140 „б“, 206 „г“, с начална цена от 21 835.00
лв. (двадесет и един хиляди осемстотин тридесет и пет лева) без ДДС, и гаранция за участие от
1092.00 лв. (хиляда деветдесет и два лева), поради липса на подадени в срока оферти за обект №
2035.
Заповедта подлежи на оспорване по административен ред за законосъобразност и
целесъобразност по реда на чл.81 и сл. от гл. VІ-та на АПК от участниците в договарянето за
обекта в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ чрез Директора на ТП „ДГС Върбица“
пред Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, или по реда на чл. 145
и сл. от глава Х-та на АПК пред Шуменски Административен Съд, чрез Директора на ТП „ДГС
Върбица“ - за законосъобразност.
Заповедта, на основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата, да се доведе до знанието на
заинтересованите лица като се публикува в интернет страниците на: „Североизточно държавно
предприятие“ ДП – Шумен и ТП „ДГС Върбица“.
Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен за
сведение.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от ТП „ДГС
Върбица“ за сведение и изпълнение
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Росен Стефанов Русинов –
зам. директор при ТП „ДГС Върбица“.

.....(П)....чл. 59 от ЗЗЛД......
инж. Муса Кязъм
Директор на ТП „ДГС Върбица“

