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                                      ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ 
Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. Марин Дринов № 5, тел.: 058/600678, факс: 058/600658, e-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, www.dpshumen.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 57/21.04.2020г. 

за прекратяване за обект № 1 

 

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №159/03.04.2020г на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен на осн. чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 2, т. 2 от Наредба 

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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), със 

Заповед № РД-04-50/03.04.2020г., на Директора на ТП ДГС Добрич е открита процедура за провеждане на 

ОТКРИТ КОНКУРС с предмет: „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесина по заявки“ в горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост в 

района на дейност на ТП ДГС Добрич.  

След като се запознах с констатациите на Комисия, обективирани в протокол от дата 

21.04.2020г.,  назначена на осн. чл. 21 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти със   Заповед № РД-04-54/21.04.2020г. на Директора на ТП „ ДГС Добрич” 

относно проведения открит конкурс  за възлагане на дейности в ДГТ на територията на ТП „ ДГС 

Добрич” и цялата документация събрана в хода на проведената процедура. 

 

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

І. В определения срок за  участие за обект № 1  няма регистриран кандидат, който да е подал 

оферта по реда на депозиране на документите за участие. 

Мотивиран от изложеното  

II. РЕШИХ 

На осн. чл. 24, ал.1 т.1 вр. чл. 23, ал.1 т.1 от Наредба 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 прекратявам открития консурс за възлагане изпълнението на 

дейности в горски територии с предмет: „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесина по заявки“ в горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост в 

района на дейност на ТП ДГС Добрич за обект № 1 с прогнозно количество от 2000 пр.мЗ дървесина и 

пределна стойност за изпълнение в размер на 20000.00лв. без вкл. ДДС поради липса на подадена  

оферта за участие за обекта. 
 

III. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1. С настоящата Заповед закривам открития конкурс  за обект № 1 на ТП „ДГС Добрич”, а 

изпълнението на административните указания възлагам на инж. Р. Назърова – зам. директор при ТП „ДГС 

Добрич”. 

2.1. Препис от Заповедта да се изпрати на СИДП гр. Шумен – за сведение, както и да се постави на 

мястото за обяви в административната сграда на ТП „ ДГС Добрич” 

3. Препис от настоящата Заповед, ведно с протокола на комисията от 21.04.2020г. да се публикува в  

Интернет страницата на ТП „ДГС Добрич”, раздел „Процедури” под формата на електронни документи 

обособени в електронна преписка.При публикуване на документите да се заличава информацията, която е 

защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване. 

4.1. На основание чл. 60 от АПК вр. чл. 23, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
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дървесина и недървесни горски продукти, за да се защитят интересите на поделението, с цел 

своевременно организиране и провеждане на нова процедура за възлагане изпълнението на дейността по 

товарене, транспорт и претоварване, чрез която ще се обезпечи реализацията на вече добитата дървесина 

и подсигуряване финансов ресурс, от закъснението на които ще последва значителна и трудно поправима 

вреда за ТП „ДГС Добрич“, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.  

4.2. Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез ТП „ 

ДГС Добрич”  пред АС гр. Добрич в тридневен срок от съобщаването. 

5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 145 и сл. от АПК в 14-дневен срок от дата 

публикуване в ел. преписка в Интернет страницата на ТП „ДГС Добрич”, раздел „ Процедури”. Жалбата 

се подава чрез  ТП „ ДГС Добрич” до АС гр. Добрич. 

 

 

 

 

 

Директор ТП „ДГС Добрич”: чл.59 от ЗЗЛД 

                                                    ( инж. Цанко чл.59 от ЗЗЛД) 

 

 


