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З А П О В Е Д 

№573 

гр. Върбица, 14.12.2022г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и 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), във връзка с чл. 59 от АПК и протоколно решение №19, обективирано в 

протокол от 13.12.2022 г. на комисията, назначена с моя Заповед №545 от 09.12.2022 год. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

прекратявам открития с моя Заповед №516 от 22.11.2022 г. открит конкурс с предмет: 

„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината, разположена 

в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“, 

обект №П2309, отдели от №1 до №249 и прилежащите им подотдели в целия обхват на 

дейност на ТП ,,ДГС Върбица“ до възможно най-близка претоварна ТИР станция, с общо 

прогнозно количество дървесина – 2 180 тона, с пределна цена от 72 420,00 лв. (седемдесет и 

два хиляди четиристотин двадесет лева) без вкл. ДДС, поради  липса на подадени оферти. 

От участие в процедурата за обект №П2309 няма отстранени участници. 

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“. 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на...чл. 59 от ЗЗЛД... – зам. 

директор при ТП „ДГС Върбица“ и ...чл. 59 от ЗЗЛД... – р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС 

Върбица“. 

 

 

...........П.................. 

...чл. 59 от ЗЗЛД...                               

Директор на ТП „ДГС Върбица“      

 


