
Заповед за прекратяване   774 Обект №14-10-2023 ТП ДГС Добрич 

 

 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ” 

гр.Добрич 9300,    ул. " Марин Дринов"  № 5    тел. 058 / 60 06 78,    факс № 058 /  60 06 58, email; 

dgs.dobritch@dpshumen.bg  

 

З А П О В Е Д 
№ ДД-01-81/10.03.2023г. 

гр. Добрич 

 
 

Във връзка със Заповед № 182/17.02.2023г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, на 

основание чл.74е, 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 / НУРВИДГТ /, чл.174, ал.2 от Закона за горите, и 

Протокол на Комисията от тръжна процедура № 9300-6394 от 09.03.2023г., за провеждане 

от 14:00ч. на 09.03.2023г., на открития с моя Заповед № ДД-01-48/17.02.2023г., 

ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ от  за Продажба на прогнозни количества дървесина от 

годишния план за ползване за 2023 г., за Обект №14-10-2023 от ДГТ на територията на 

ТП ДГС Добрич с прогнозно количество от 622 пл.куб.м., в отдели 221 - н, 106 - д, 108 - 

и, 120 - д, 120 - и, 121 - и, 121 - т, 125 - б, 125 - г, 125 - т, 126 - г, с начална цена от 

67760,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 678,00 лв. и гаранция за участие от 3388,00 

лв., след като: 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

 

 1.В определения срок за участие до 23:59ч. на 07.03.2023 г. в електронната 

платформа на СИДП ДП за обекта не са регистрирани участници. 

2. Поради факта, че няма региситриран нито един участник в електронната 

платформа и съгласно чл. 74е, ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ, Комисията предлага на Директора 

да издаде заповед за прекратяване на търга  

 

Във връзка с горните констатации на Комисията, и на основание чл.74е, ал.1, т.2 от 

Наредбата,  

  

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед № ДД-01-48/17.02.2023г., 

ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за Продажба на прогнозни количества дървесина по 

сортиментна ведомост от годишния план за ползване за 2023 г., за Обект №14-10-2023 

от ДГТ на територията на ТП ДГС Добрич с прогнозно количество от 622 пл.куб.м., в 

отдели 221 - н, 106 - д, 108 - и, 120 - д, 120 - и, 121 - и, 121 - т, 125 - б, 125 - г, 125 - т, 126 - 

г, с начална цена от 67760,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 678,00 лв. и гаранция за 

участие от 3388,00 лв., 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.С настоящата Заповед закривам тръжна процрдура № 9300-6394 от 09.03.2023г.,за 

Обект №14-10-2023. 
2.Препис от Заповедта да се да се изпрати за публикуване от СИДП ДП в досието на 

търга в електронната платформа. 

mailto:dgs.dobritch@dpshumen.bg


3. Заповедта влиза в сила 14-дни след съобщаването и. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по 

реда на АПК. Жалбата се подава до Административен съд гр.Добрич, чрез  ТП ДГС 

Добрич. 

 

 

Директор ТП ДГС Добрич Чл.59 от ЗЗЛД  

( инж.Цанко Иванов Николов ) 

 

Съгласувал:…… Чл.59 от ЗЗЛД 

/Станислав Иванов – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил:…… Чл.59 от ЗЗЛД 
 /инж.Тошко Петков, зам.директор в ТП ДГС Добрич/ 

 

ИзготвилЧл.59 от ЗЗЛД 
Адв.Цветан Георгиев 

 
 

 

 

 


