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ЗАПОВЕД  № 657 

 
гр. Шумен  18.12.2019год. 

На основание чл.23, ал.1, т.2, във връзка с  разпоредбата на 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 (Обн. - ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., 
бр. 90 от 16.11.2012 г.; … посл. изм. и доп., бр.26 от 29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019),  чл.59 от 
Административно процесуалния кодекс,   с настоящата заповед 
 

ПРЕКРАТЯВАМ 
 

Открития конкурс за определяне на изпълнител на дейности: „Извършване на 
добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, 
разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, 
товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата 
дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2020  г. от горски 
насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 
на дейност на ТП ДГС Шумен, от Обект №2 – отдели: 219/в, 220/в, 221/е, 222/а; 
223/а; 223/б; 223/г; с общо прогнозно количество от 1100 пл. м.3 от ПП за 2020 на ДГТ 
на ТП „ДГС Шумен открит с Заповед № 604 от 29.11.2019 г., на Директора на ТП 
„ДГС Шумен”, гр.Шумен,  със  сле днит е  мот иви:   

Към датата определена като краен срок за подаване на заявления и оферти за 
участие в конкурса за обекта , такива от страна на  евентуални заинтересовани 
лица, кандидати и участници не са постъпили. 

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 заинтересованите лица по смисъла на АПК  по реда на чл.145 и сл. от 
глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок 
от съобщаването й. 

Заповедта на основание чл.23, ал.4  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, за сведение и 
изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на ДГС Шумен  ТП на 
„Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл. 59  от  
ЗЗ ЛД– зам. директор при ТП ДГС Шумен  и чл. 59  от  ЗЗ ЛД– р-л счетоводен отдел 
при ТП ДГС Шумен.  
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