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З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ 458 

     
гр. Шумен 03.09.2018год. 

 
На основание  чл.62, ал.1, т.2 и чл.64, ал.1, т.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, във връзка със сключен Договор 
за управление на земи и гори от общински горски територии № 59 от 20.06.2013 година 

 
ПРЕКРАТЯВАМ 

Обявения търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен по 
сортимента ведомост  от годишен план за ползването на дървесина за 2018г от Обект №4, 
отдели 46/а, 46/б,46/в с общо прогнозно количество от 457 пл. м.куб. на общински горски 
територии на Община Шумен, стопанисвани от ТП ДГС Шумен съгласно сключен Договор за 
управление на земи и гори от общински горски територии № 59 от 20.06.2013 година открит 
със Заповед № 446/30.08.2018г. на Директора на ТП „ДГС Шумен“, със  следнит е  
мот иви:   
 Към дат ат а  на  от криване  на  процедурат а  от делит е  предмет  на  
т ърг а  са  с  променен  ст ат ут  и  от  ОГТ същит е  са  включени  в  обхват а  на  
ст роит елст во  обект  от  национално  значение   

Заповедта на основание чл.62, 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, заинтересованите лица по смисъла на чл.83 от АПК на съответните длъжностни лица 
при ТП ДГС Шумен за сведение и изпълнение вкл. и чрез публикуването й в интернет 
страницата на ДГС Шумен – ТП на  „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен. 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  и 
Община Шумен за сведение. 

Заповедта подлежи на оспорване в сроковете и по реда на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК 
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. 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на чл.2 от ЗЗЛД – зам. 
директор при ТП ДГС Шумен и чл.2 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Шумен 

 
 

ДИРЕКТОР ТП ДГС: ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД  
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