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З  А  П  О  В  Е  Д 
№  92 

Гр. Провадия,  04.03.2022 г. 

 

 
 

На основание чл.23, ал.1, т.2 , вр 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, чл.174, ал.2 от Закона за горите, Заповед № 60/18.02.2022 г. на зам.-директора 

на ТП ДГС Провадия, по заместване, и Заповед за оправомощаване № 126/17.02.2022 г.  

на директора на СИДП ДП Шумен, 

 

 

I.НАРЕЖДАМ: 

 

1. Прекратявам открит конкурс за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на дейности по ползване на дървесина от горски насаждения, разположени 

в горски територии - държавна собственост по чл.10, ал.1, т.1 от  

НУРВИДГТДОСПДНГП, с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горски 

насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост при ТП ДГС 

Провадия от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията 

на технологичен план за добив на дървесина, на лица изпълняващи изискванията 

на чл. 38 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 и на чл. 115 от Закон за горите“ за обекти 

№2207 и №2208, съгласно Приложение №1 – неразделна част от конкурсните 

условия. 
Мотиви за прекратяване: отпаднала необходимост от провеждане на конкурса за 

така обособените обекти в резултат на съществена промяна в обстоятелствата свързана 

с необходимост от преокомплектоване на предвидените и маркирани за сеч насаждения 

от горскостопанския план на ТП ДГС Провадия за 2022 година. 

 

 

II.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
2.Препис от заповедта да се изпрати: 

2.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата на 

държавното предприятие. 

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

3.В случай, че бъдат налице внесени гаранции за участие, то на основание чл.31, 

ал.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 

http://dgsprovadia.sidp.bg/


недървесни горски продукти, следва да бъдат възстановени на всички кандидати 

депозирали такива в срок  три работни дни след влизане в сила на настоящата заповед. 

4.Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред Варненски 

административен съд чрез директора на ТП „ДГС Провадия” в 14-дневен срок от датата 

на публикуването й.. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП 

ДГС Провадия за сведение и изпълнение. 

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДГС Провадия. 

 

 

 
ИНЖ. подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС Провадия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


