
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  П РЕДПРИЯТИЕ  
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 

 

г р . В ърбица , 18.05. 2022 г . 
 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и 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  във връзка с чл.59 от АПК, чл. 72, 

ал.4 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, Заповед за оправомощаване №306/10.05.2022 год. на Директора на СИДП ДП Шумени 

и доклад с вх. №1091 от 17.05.2022 г. на служител – технически сътрудник при ТПДГС 

„Върбица“ гр.Върбица 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. ПРЕКРАТЯВАМ следната процедура – договаряне по реда на чл.72 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, находяща се на временен склад, обект № 3 – ПД, 

отдел: 4 „б“ ДГТ на ТП ДГС ,,Върбица“, с общо количество от 247,00 пр. куб.м дървесина, 

обща начална цена в лв. без ДДС 16 793,00лв /шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и 

три лева/, гаранцията за участие в размер на 839,65 лв. /осемстотин тридесет и девет лева и 

шестдесет и пет ст./, открита с моя Заповед  №153/11.05.2022 год. 

 

2.1. Основание за прекратяване – чл. 70 във връзка с  72, ал. 4 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; 

Мотиви: В срок 3 работни дни от публикуване на поканата за договараяне няма 

постъпили оферти за участие за обект № 3 – ПД. 

 

2.2. На основание чл. 72, ал. 4, изречение второ 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, дървесината от обект № 3 – ПД, 

отдел: 4 „б“ ДГТ на ТП ДГС ,,Върбица“, с общо количество от 247,00 пр. куб.м дървесина, 

обща цена в лв. без ДДС 16 793,00лв /шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и три лева/,  

да се продаде на първия по време явил се купувач в срок до 10 /десет/ работни дни от 

публикуване на настоящата заповед в интернет страниците на СИДП ДП гр.Шумен и ТП ДГС 

Върбица, гр. Върбица, както и на таблото за обяви в административна сграда на ТП ДГС 

„Върбица“ гр.Върбица. 

 

3. 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. 

 

4. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица като се публикува в 



интернет страниците на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и ТП „ДГС 

Върбица“, както и на таблото за обяви в административна сграда на ТП ДГС „Върбица“ 

гр.Върбица. 

 

5. Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие“ ДП - 

Шумен за сведение и публикуване. 

 

6. Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. ….чл. 59 от 

ЗЗЛД…. – зам. директор при ТП „ДГС Върбица“. 

 

……………..П…………  

….чл. 59 от ЗЗЛД….  
Директор на ТП „ДГС Върбица“ 

         упълномощен, съгласно Заповед № 306/10.05.2022г.  

         на директора на СИДП ДП – гр.Шумен 

 
Проверил: 

инж. Стела Атанасова – зам. директор при ТП 

 

Изготвил: 

Т.Ахмедова-Йълмаз – експерт ОП при ТП  

 


