
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ ТП 
гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, тел. 05391/21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

З А П О В Е Д  

№116/02.08.2018 г. 

гр. Върбица 

Във връзка със Заповед 373/11.07.2018 г. на Директора на „СИДП“ ДП - Шумен, на 

основание чл. 62, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 64. ал. 1, т. 1 и чл. 74, ал. 10 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. 59 от АПК, и 

обстоятелствата отразени в протокол на комисията от тръжна процедура № 9870-3310 от 

02.08.2018 г., за провеждане на открития с моя Заповед №93/12.07.2018 год. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ 

за продажба на действително добита дървесина на ТИР станция, по сортименти от годишния план 

за ползване за 2018 г., за Обект №7-12-2018 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Върбица“ с 

количество от 53,41 пл.куб.м., в отдел 163-в, с начална цена от 4988,43 лв. без ДДС, стъпка на 

наддаване 100,00 лв. и гаранция за участие от 200,00 лв. 

НАРЕЖДАМ 

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед №93/12.07.2018 год. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за 

продажба на действително добита дървесина на ТИР станция, по сортименти от годишния план 

за ползване за 2018 г., за Обект №7-12-2018 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Върбица“ с 

количество от 53,41 пл.куб.м., в отдел 163-в, с начална цена от 4988,43 лв. без ДДС, стъпка на 

наддаване 100,00 лв. и гаранция за участие от 200,00 лв. 

МОТИВИ: В определения срок не е подадено нито една заявление за участие в 

процедурата, липсват регистрирани кандидати за участие. 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица по смисъла на АПК от 

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

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

реда на чл. 145 и сл. от глава X на АПК пред Шуменски Административен Съд. 

Препис от Заповедта да се публикува на интернет страницата на „СИДП“ ДП – Шумен и 

да се доведе до знанието на отговорните служители от ТП „ДГС Върбица“ за сведение и 

изпълнение. 

……………П……………… 
ИНЖ. ….чл.2 от ЗЗЛД….. 
Директор на ТП ДГС Върбица 
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