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З А П О В Е Д   №436 
 

гр. Шумен    15.09.2022 год. 
 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, 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 (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.; изм. и 

доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г.; изм., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 

07.07.2017 г.) („Наредбата”), чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с Договор за 

управление на земи и гори от общински горски територии № 59 от 20.06.2013 година и  

Решение № 743 по Протокол № 37 от  30.06.2022 година на заседание на Общинския съвет на 

Община Шумен, с оглед установените несъответствия в изискванията към 

участниците посочени в  конкурсите условия за Обект 1 с предмет  „Определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по ползване на дървесина в ОГТ, 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, рампиране до временен 

склад  на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2022  год. от 

горски насаждения, разположени в горски територии – общинска собственост, товарене и 

транспорт на дървесина до адрес на съответната структура на Община Шумен, в района на 

дейност на ТП ДГС Шумен. 

 

І. НАРЕЖДАМ: 

 ПРЕКРАТЯВАМ обявеният открит конкурс за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на дейности от Обект 1 – ОГТ с предмет  „Определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по ползване на дървесина в ОГТ, 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, рампиране до временен 

склад  на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2022  год. от 

горски насаждения, разположени в горски територии – общинска собственост, товарене и 

транспорт на дървесина до адрес на съответната структура на Община Шумен, в района на 

дейност на ТП ДГС Шумен, открит с моя Заповед № 434/14.09.2022 г. във връзка със 

следната фактическа обстановка и при следните мотиви: 

 След обявяване на открития конкурс са установени нарушения, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени съществено условията, при които същият е обявен. 

Установените нарушения  се изразяват  в следното: С документацията за участие в открития 

конкурс, като част от тръжната документация, е  утвърден образец на декларация №4 като 

изискване за допускане до участие.  Същевременно в раздел 7 на конкурсните условия тази 

декларация не е посочена като задължителен документ,  които следва да бъде приложен  от 

дадения участник към представената от него оферта. Горните несъответствия се явяват 

съществено нарушение при откриването на открития конкурс доколкото създават обърканост 

в участниците кога следва да декларират обстоятелствата посочени в приложения образец на 

декларация №4 ,  и прави надлежно и законосъобразно провеждане на конкурса невъзможно.  

Нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е 

обявен открития конкурс, поради което са налице основанията на чл. 24, ал. 1, т. 5, във 
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връзка с чл. 16, ал. 3 от Наредбата, доколкото така констатирания пропуск по своя характер 

не представлява „очевидна техническа грешка“ във вече публикуваната документация и не 

може да се санира с издаване на заповед з  по реда на чл.16 ал.8 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 
 

IІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
 2.1.На основание чл.31, ал.2 и  при условията на  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, да бъдат 

възстановени внесените гаранции на всички кандидати, депозирали такива за участие в 

рамките на 3 дневния срок , след влизане в сила на настоящата заповед. 

2.2.На лицата закупили документация за участие да бъде възстановена платената от 

тях сума.   

 

 2.3. На основание чл.60, ал.1, предложение второ (защита на особено важни  

обществени интереси) трето (при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно 

затруднено изпълнението на акта) и четвърто (закъснението на изпълнението може да 

последва значителна или трудно поправима вреда),  от АПК, вр. с 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 е необходимо предвидените лесовъдски мероприятия в насажденията да 

бъдат проведени в съответния периоди до края на 2022г, обстоятелството, както и 

обстоятелството, че  обемът на определените временни складове в насажденията е ограничен 

и  наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 

мероприятията във въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 

временния склад обуславят създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с 

нанасяне на щети на ОГТ, както и необходимостта от навременното осигуряване на дърва за 

огрев за отоплителен сезон 2022г за Общинските социални структури на Община  Шумен  

 

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  Шумен 

гр. Шумен,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

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 и на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта 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, и всички участници в процедурата за обекта 

за сведение и изпълнение.  

 

Препис от заповедта да се публикува в интернет страниците на СИДП ДП - Шумен, 

ТП „ДГС Шумен“.  

 



 Препис от заповедта да се постави на таблото за обяви в административните сграда на 

СИДП ДП - Шумен, ТП „ДГС Шумен“;  

  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  – зам.  

директор на ТП ДГС Шумен  и инж. чл.59 от ЗЗЛД  – ст. лесничей при  ТП ДГС Шумен. 

 

 

 

ДИРЕКТОР „ТП ДГС Шумен: ...../П/……чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Младен Манев/  

 

 

 

 

 
 

 


