
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

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 

№135 

гр. Върбица, 10.03.2023 г. 

 

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 №17, т.2, обективирано в 

протокол от 07.03.2023 г. на комисията, назначена с моя Заповед №120 от 07.03.2023 год. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

прекратявам открития с моя Заповед №82 от 16.02.2023 г. открит конкурс с предмет: 

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове в горските 

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

на клиенти, закупили дървесина от ТП ,,ДГС Върбица“, в частта на обект №10, отдели от №1 

до №249 и прилежащите им подотдели в обхвата на дейност на ТП ДГС „Върбица“, с общо 

прогнозно количество дървесина – 965 пл. м3, с пределна обща цена 43 702,00 лв. 

(четиридесет и три хиляди седемстотин и два лева) без вкл. ДДС, поради  липса на подадени 

оферти. 

 

 От участие в процедурата за обект №10 няма отстранени участници.     
  

 С оглед необходимостта от задоволяване потребностите на местно население с дърва за 

огрев и запазване интересите на стопанството и 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 

 

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“. 



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“      

 

 


