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З А П О В Е Д 
№ 10/09.01.2020 г. 

 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 391/04.12.2019 г. на 

директора на СИДП ДП Шумен, на основание чл.24, ал.1, т.4, предложение първо 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; 

изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., посл. изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 

02.12.2016 г., изм.бр.55 от 07.07.2017г., изм.ДВ бр.26 от 29.03.2019г.) – (Наредбата)- 

(Наредбата) ,  чл.174, ал.2 от Закона за горите , чл.59 от Административно процесуалния 

кодекс, Заповед №330/23.12.2019г.  на директора на ТП ДГС Провадия за класиране и 

определяне на изпълнител  за обект № 2001 от проведена процедура  открит конкурс,   

обявен със Заповед  № 313/04.12.2019 г.на Директора на ТП ДГС Провадия вр. Заповед 

№ 391 /04.12.2019 г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

І.ОТМЕНЯМ : 

 

1. Моя Заповед № 330/23.12.2019 г. за класиране и определяне на изпълнител за 

обект №2001  в проведена процедура  открит конкурс с предмет: „Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад  на 

добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2020  год. и 

извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес и ОМН-осветление, от 

горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в 

района на дейност на ТП ДГС Провадия“, обявен със Заповед  № 313/04.12.2019 г. на 

Директора на ТП ДГС Провадия вр. Заповед № 391 /04.12.2019 г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен, поради следните  МОТИВИ:  
         Отпаднала необходимост от провеждане на конкурса за отдаване чрез възлагане на сеч и 

извоз до временен склад  на част от включените насаждения в обособения Обект № 2001- отдели 

160-е, ж, з; 196д; 197 б,в  с прогнозно количество от 998 пл.куб.м., дървесен вид габър и акация,  

в резултат на съществена промяна в обстоятелствата свързана с необходимост от предоставяне 

на посочените количества дървесина от обекта за продажба по дългосрочен договор № 

60/01.08.2018 г. за 2020 година. 
2.Предвид изложеното в предходната т.1 от настоящата заповед и на основание 

чл.24, ал.1, т.4, предложение първо 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, постановявам: 

 

 

 

 



ІІ.ПРЕКРАТЯВАМ: 

По отношение на Обект № 2001 процедура открит конкурс с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите 

в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен 

склад  на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2020  

год. и извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес и ОМН-осветление, 

от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в 

района на дейност на ТП ДГС Провадия“ обявен със Заповед  № 313/04.12.2019 г. на 

Директора на ТП ДГС Провадия вр. Заповед № 391 /04.12.2019 г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен 

 

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
1.Препис от заповедта да се изпрати: 

1.1.На СИДП ДП гр. Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата на 

държавното предприятие. 

1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДГС Провадия. 

1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците по 

реда на чл.61 от АПК. 

2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в конкурса за обекта по реда на 

АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на ТП ДГС Провадия. 

3. На основание чл.23, ал.3 от Наредбата във вр с чл.60 от АПК, да се защитят 

интересите на поделението, с цел подсигуряване  финансов ресурс, от закъснението на 

което ще последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДГС Провадия,  допускам 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 

3.1. Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДГС Провадия до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

         4. Внесените гаранции за участие за обект №2001  се освобождават в срок 3 работни 

дни от влизане в сила на настоящата заповед за прекратяване. 

 5. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-директора 

на ТП ДГС Провадия – инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД. 

 

 

         

 

 инж. подписано и заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

 

 

ИС/ХМ 


