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ЗАПОВЕД      № 39 

     

гр. Смядово 11.02.2019год. 
 

На основание чл.23, ал.1, т.2, и чл.24, 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.59 от АПК 

и  Протоколно решение № 1 точка І.1. посочено в протокол  от 11.02.2019г. на Комисията 

назначена със Заповед №34/11.02.2019 г, от проведения на 11.02.2019г, открит конкурс  

ПРЕКРАТЯВАМ 

Обявения открит 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, рампиране на добитата дървесина и транспорт до временна ТИР станция, от 

годишния план за ползване 2019 год. от горски насаждения, разположени в 

държавни горски територии – държавна собственост, товарене, транспорт и 

претоварване на дървесина на превозно средство, в района на дейност на ТП ДГС 

Смядово“, за Обект №11 отдели-181/а; 181/б; 181/в с общо прогнозно количество от 

564 пл. м. куб.,  открит със  Заповед № 21/23.01.2019 г на Директора на ТП „ДГС 

Смядово със следните мотиви: 

До изтичане на крайния срок определен за депозиране на предложения за 

участие в конкурса, за Обект №11 отдели-181/а; 181/б; 181/в с общо прогнозно 

количество от 564 пл. м. куб., няма постъпили оферти за участие. 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК,  с оглед 

обстоятелствата, че е необходимо върху площта на насажденията от обекта да бъдат 

своевременно изведени предвидените по ГСП лесовъдски мероприятия  да бъде 

освободена  в определен етап от вегетационния период , както и обстоятелството, че  

навременното усвояване на дървесината от обекта е свързано със сключен договор за  

покупко-продажба, с оглед недопускане предявяване на престации за заплащане на щети 

и неустойки. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА 

ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване 

от „заинтересовани страни по смисъла на чл.83, ал.1 от АПК  за обекта“,  по реда на чл.60, 

ал.4 от АПК, чрез ТП „ДГС Смядово” гр. Смядово,  пред Шуменски Административен 

Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

Заповедта на основание чл.34 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл. VІ на АПК в 
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четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред 

Шуменски  Административен  Съд. 

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 длъжностни лица, и „заинтересовани страни по смисъла 

на чл.83, ал.1 от АПК  за обекта“  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 ЧЛ. 2 ЗЗЛД – зам. 

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

Смядово.  

      

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ЧЛ. 2 ЗЗЛД 


