
 

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

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 127 

 

гр. Върбица, 08.07.2021 г. 

 

Във връзка със Заповед № 238/11.06.2021г. на Директора на „СИДП“ ДП - Шумен, на 

основание чл. 74е ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 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/, чл. 59 от АПК, и 

обстоятелствата отразени в протокол на комисията от 07.07.2021 г., за провеждане на открития 

с моя Заповед № 102/14.06.2021г. електронен търг за продажба на прогнозно количество 

добита дървесина на временен склад, по сортименти в Обект №7-10-2021, намираща се на 

територията на ТП „ДГС Върбица“. 

НАРЕЖДАМ: 

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед № 102/14.06.2021г. електронен търг за 

продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен склад, по сортименти в 

Обект №7-10-2021, намираща се на територията на ТП „ДГС Върбица“ на основание чл. 74е, 

ал. 2 т. 7 от Наредбата  – установени са нарушения при откриване и провеждане на търга, които 

не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен. 

МОТИВИ: В раздел V „Право на участие“ в Условията за участие в електронния търг 

е записано в т. 1.3. „ Обстоятелствата по т.1.3 букви от „а” до „б” на етапа допускане до участие 

в  процедурата се заявяват в Декларация Образец №1. Писмените доказателства за изпълнение 

на тези обстоятелства се представят в сканиран вид, като прикачен файл в раздел „Изисквани 

документи”.“ 

В раздел VI. РЕГИСТРАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ И ВПИСВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА е записано в чл. 6. Документи за участие в процедурата: 

6.1. Декларация № 1 по образец за липсата на основание по чл. 18, ал. 1, т. 3 от 

„наредбата“ ; 

Забележки: 

1. Декларацията се попълва от лицата представляващи участника. 

2. Декларацията се подава по електронен път от регистрираното физическо лице, 

представляващо участника, чрез електронния му подпис.  

3. В случаите, когато представляващите лица на даден участник са повече от едно лице, 

към електронно попълнената декларация лицето представя сканирани, като прикачени 

файлове, попълнени и подписани декларациите от останалите представляващи участника 

лица. Комисията проверява служебно представителството на участника в ТР. 

4. Допълнителната/ите сканирана/и декларация/ от останалите лица представляващи 

участника трябва да бъде/ат прикачена/и в раздел „Изисквани документи”. 

6.2. Декларация № 2 за съгласие за обработване на лични данни  (приложение № 2) 

за информираност и съгласие за обработванe на лични данни – представя се в сканиран вид, 

като прикачен файл в раздел „Изисквани документи”. 



Когато участник в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни 

обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. 

Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо 

лице, включено в обединението. 

6.3. Пълномощно – в случаите, когато участникът се представлява на търга от 

пълномощник. 

 

Н ал иц е  и  н ея снот а  за  у ча ст ницит е  ко и  до ку м ент и  сл ед ва  да  

пр ед ст а вят ,  по ради  прот и вор ечи е  м ежду  ра зд ел  V  и  ра зд ел  V І  от  

Усл ов ият а  з а  у част и е  в  елект ронни я т ър г .  

 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто от АПК, чл.74е, ал.4, изречение 

второ 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, с оглед обстоятелствата, че е необходимо предвидените лесовъдки 

мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния периоди до края на 2021г , както 

и че на временните складове в насажденията, е невъзможно да се осигури денонощна охрана 

което обуславя създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на 

материалти щети на ДГТ, в ущърб на населението и  държавата, 

 

РАЗПОРЕЖДАМ 

 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД. 

 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в търга 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 в търга за обекта по реда на чл.81 и 

сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез Директора на ДГС 

Върбица – гр. Върбица пред Директора на СИДП ДП – Шумен или по реда на чл.145 и сл. от 

глава Х на АПК  чрез директора на ДГС Върбица пред Шуменски  Административен  Съд – за 

законосъобразност. 

 

Заповедта да се публикува в електронното  досие на търга в интернет платформата за 

електронни търгове на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

Копие от заповедта да се изпрати до участниците в процедурата.  

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица в ТП „ДГС 

Върбица“ за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на инж. Р. Р. – зам.-директор 

на ТП „ДГС Върбица“ – гр. Върбица. 

 

 

 

…………….П…………… 

инж. …..ЧЛ. 59 ЗЗЛД…… 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ – гр. Върбица 

 
 


