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599  Заповед за класиране Обект  1 

 

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-133/28.09.2021г. 

гр. Добрич 

 

 

 Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 385/09.09.2021г на Директора на 

«СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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,  чл.174, ал.2 от Закона за горите,  и във 

връзка с отразените резултати в Протокол на Комисията от заседанието и проведено от 10:00ч на 

28.09.2021г., за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за „Товарене, транспортиране до ТИР 

станция и претоварване на дървесина по заявки" от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Добрич, открит с 

моя Заповед №ДД-01-122/09.09.2021г., относно Обект № 3, а именно: 
 

ОТДЕЛИ Количество/обем Обща пределна стойност в лева без ДДС 
Гаранция за участие в 

лева 
в отдели 

от ДГТ на 

ТП ДГС 

Добрич 

2000 пр.куб.м 24000,00 1200,00 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1. В определения срок за участие до 16:00ч на 27.09.2021г., за обекта не е подадена нито 

една оферта и няма участници, поради което и на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата,   

 
II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

1.ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА За Обект № 3: 

ОТДЕЛИ Количество/обем Обща пределна стойност в лева без ДДС 
Гаранция за участие в 

лева 
в отдели 

от ДГТ на 

ТП ДГС 

Добрич 

2000 пр.куб.м 24000,00 1200,00 

 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект № 3. 

2.Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП ДГС Добрич, и да се 

изпрати на „СИДП” ДП. 
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3. Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването и на участника, но на основание чл.23, 

ал.3 от Наредбата и чл. 60, ал.1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата 

Заповед 

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

АПК, а разпореждането за предварителното и изпълнение в 3-дневен срок. Жалбата се подава до 

Административен съд гр.Добрич, чрез  ТП ДГС Добрич. 

 
 

инж.Цанко Иванов Николов……П/ зал.чл.59 ЗЗЛД.     

Директор ТП ДГС Добрич                                         
 

            Съгласувал: ………П/ зал.чл.59 ЗЗЛД….. 

/Валентин Трифонов Андонов – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил:……… П/ зал.чл.59 ЗЗЛД. 

/инж.Тодор Буров, зам.директор в ТП"ДГС-Добрич" 

 

Изготвил: …………П/ зал.чл.59 ЗЗЛД….. 

Адв.Цветан Георгиев 

 

 

 

 

 

 

 

 


