
 

 

ЗАПОВЕД      № 45 

     

гр. Смядово  16.02.2022 год. 

 

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  резултатите от проведения на 16.02.2022, открит конкурс посочени в протокол от 

16.02.2022. на Комисията назначена със Заповед № 34 /16.02.2022 г  

ПРЕКРАТЯВАМ, 

 

открития конкурс по реда на чл.15 и сл. 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 с предмет: 

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове до 

адрес на лица закупили дървесина от ТП ДГС Смядово, натоварена на превозно 

средство“ от  Обект №1 – отдели/подотдели: 18 „д“, 18 „з“, 18 „с“, 19 „б“, 19 „г“, 23 

„з“, 23 „и“, 23 „к“, 41 „а“, 41 „б“, 57 „е“, 62 „а“, 62 „и“, 66 „д“, 67 „г“, 67 „д“, 74 „ц“, 

156 „б“, 173 „г“, 206 „а“, 206 „б“, 207 „е“, 208 „д“, 208 „ж“, 207 „б“, 207 „ж“, 207 „л“, 

211 „б“, 211 „в“, 211 „н“, 214 „а“, 231 „е“, 236 „д“, 236 „ж“, 236 „з“, 240 „е“, 242 „б“, 

242 „г“, 242 „е“, 83 „в“, 26 „г“, 37 „е“, 64 „ж“, 234 „в“, 179 „а“, 211 „а“ прогнозно 

количество от 2000 пр. м. куб, отрит със заповед №14/28.01.2022г., със следните 

мотиви: 

До изтичане на крайния срок за депозиране на заявления за участие такива 

няма постъпили за Обект №1  

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че на временните складове в 

насажденията, е невъзможно да се осигури денонощна охрана което обуславя създаване 

на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ, 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА 

ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване 

от участниците в процедурата 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. 

 

 

                                           ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

  Адрес:  гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg 



Заповедта на основание чл.23, ал.5  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.145 и сл. от глава Х на АПК, чрез ТП 

„ДГС Смядово” гр. Смядово пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет 

дневен срок от съобщаването й. 

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 

заинтересованите лица по смисъла на АПК  по реда чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред 

Шуменски  Административен  Съд, чрез ТП ДГС Смядово. 

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 заинтересованите лица по смисъла на 

АПК за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на 

ДГС Смядово – ТП на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Лало Кирилов – 

зам. директор  при ТП ДГС Смядово  и Д. Гешева –  ръководител счетоводен отдел при 

ТП ДГС Смядово.  

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………………………………. 

/ З АЛ .  СЪГЛ .  ЧЛ .  5 9  О Т З ЗЛ Д  / 

 
 


