
     

      ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 
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ЗАПОВЕД      № 152 

     

гр. Смядово 29.05.2018год. 

 
На основание чл.23 ал.1, т.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; чл.59 от АПК и  констатациите по 

проведения на 29.05.2018г, открит конкурс посочени в протокол от 29.05.2018г. на 

Комисията назначена със Заповед №145/29.05.2018г,  

ПРЕКРАТЯВАМ, 

открития конкурс за определяне на изпълнител на дейността 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 до временен склад и 

рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2018  

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

района на дейност на ТП ДГС Смядово“, за  Обект №13 отдел-34/в с прогнозно 

количество от 1079 пл. м. куб. открит със  Заповед № 136/10.05.2018 г. на Директора на ТП 

„ДГС Смядово“ със следните мотиви: 

 До изтичане на определения краен срок, в деловодството на ТП „ДГС 

Смядово“ няма подадени оферти за участие в конкурса за обекта 

 
Заповедта на основание чл.23, 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  и чл.61 от АПК да се доведе до 

знанието на заинтересованите лица, за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие“  ДП Шумен  .  

 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  

за сведение. 

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл. 2 от ЗЗЛД зам. 

директор при ТП ДГС Смядово и чл. 2 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Смядово.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………………………………. 

/ чл. 2 от ЗЗЛД / 
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