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ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90  

E-mail: dgs.g toshevo@dpshumen.bg 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-06-28/29.01.2018г. 
гр. Генерал Тошево 

 

 Във връзка със Заповед № 11/08.01.2018 г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, на 

основание чл.62, 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, чл.174, ал.2 от Закона за горите, и Протокол на Комисията от 

заседанието и от 26.01.2018 г., за провеждане на открития с моя Заповед № РД-06-3/08.01.2018 г., 

ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен 

склад по сортиментна ведомост от годишния план за ползване за 2018 г., за Обект №15-1-2018 

от ДГТ на територията на ТП „ДГС Генерал Тошево“ с прогнозно количество от 1218 

пл.куб.м., в отдели 1-б, 67-б, 128-д, 143-б, 151-г, с начална цена от 87112,00 лв. без ДДС и 

гаранция за участие от 4356,00 лв., 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1.В определения срок за участие за обекта не са регистрирани кандидати подали заявление и 

документи за участие в процедурата, поради което, и на основание чл.64, ал.1, т.1 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 

  

II. РАЗПОРЕЖДАМ 

 

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя  Заповед № РД-06-3/08.01.2018 г. ЕЛЕКТРОНЕН 

ТЪРГ за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад по 

сортиментна ведомост от годишния план за ползване за 2018 г., за Обект №15-1-2018 от ДГТ 

на територията на ТП „ДГС Генерал Тошево“ с прогнозно количество от 1218 пл.куб.м., в 

отдели 1-б, 67-б, 128-д, 143-б, 151-г, с начална цена от 87112,00 лв. без ДДС, стъпка на 

наддаване 1310,00 лв. и гаранция за участие от 4356,00 лв. 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС Генерал Тошево“, 

и да се изпрати на „СИДП” ДП. 

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава до Административен 

съд гр.Добрич, чрез  ТП „ДГС Генерал Тошево“. 

 

Директор ТП „ДГС Генерал Тошево“:..........П............(подписано и заличено, съгл.чл.2 от ЗЗЛД, вярно с 

оригинала на хартия) ( инж.Йорданка Найденова ) 
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