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З А П О В Е Д 

№ 471 

гр. Върбица, 04.11.2022г. 

 

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 (Наредбата), чл. 59 от АПК и 

протоколно решение № 8 от 03.11.2022 г. на комисията, назначена със Заповед № 460 от  

03.11.2022 год. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал.1, т.1 

и т.3 от Наредбата с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в 

горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за 

ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на 

дървесина, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия за 

участие“, обект № 2241 oтдел/подотдел: 182 "ж", с общо прогнозно количество дървесина – 

264 пл. м3, открит със Заповед № 402/17.10.2022 г. на директора на ТП „ДГС Върбица“  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

прекратявам, открития със Заповед № 402/17.10.2022 г. на директора на ТП „ДГС 

Върбица“ открит конкурс с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, 

разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от 

годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план 

за добив на дървесина, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия 

за участие“, обект № 2241 oтдел/подотдел: 182 "ж", с общо прогнозно количество дървесина 

– 264 пл. м3, с пределна цена от 16 065,00лв. (шестнадесет хиляди шестдесет и пет лева) без 

ДДС, поради  липса на подадени оферти. 

От участие в процедурата за обект № 2241 няма отстранени участници. 

С оглед необходимостта от задоволяване потребностите на местно население с дърва 

за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 г. и запазване интересите на стопанството във 

връзка с изпълнението на Годишния план за реализация на дървесина на основание чл. 23, 

ал. 3 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.60, ал. 1 от АПК 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.  

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК, чрез ТП „ДГС 

Върбица“ гр. Върбица, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 

съобщаването му 



Заповедта подлежи на оспорване от участниците и заинтересованите лица в 

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

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

по реда на чл. 145 и сл. от глава X-та на АПК пред Шуменски Административен съд.  

Заповедта на основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата и чл. 61 от АПК да се доведе до 

знанието на заинтересованите лица – всички участници в процедурата за обекта, и 

заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се публикува в 

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

Върбица“.  

.............П............. 

...чл. 59 от ЗЗЛД... 

Директор на ТП „ДГС Върбица“                                       
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експерт ОП при ТП „ДГС Върбица“ 
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инж. Стела Атанасова, 
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