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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№477 
     

Гр. Шумен, 11.10.2022 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 (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,   констатациите и протоколните решения на Комисията назначена със Заповед № 

472/11.10.2022 г., посочени в протокол от 11.10.2022г  с настоящата заповед 

ПРЕКРАТЯВАМ 

Открития конкурс за определяне на изпълнител на дейности с предмет: „Възлагане на 

добива на дървесина, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината и/или товарене и транспорт до 

краен клиент на добитата дървесина, от годишния план за ползване 2022 год., от горските 

насаждения, разположени в държавни горски територии, в района на дейност на ТП ДГС 

Шумен, и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, открит със 

Заповед № 440/20.09.2022 г. на директора на ТП ДГС Шумен,  

С Ъ С  С Л Е Д Н И Т Е  МО Т И В И :  
До изтичане срока за подаване на оферти такива от евентуални кандидати не са постъпили 

 

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, 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 2022 г.,  обстоятелството, че дървесината е предвидена за 

задоволяване на нуждите от дърва за огрев на местното население от населените места в чиито 

землища се намират обектите предмет на конкурса.  
 

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 СИДП ДП Шумен гр. 

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

 

Заповедта освен в частта й  за допуснатото предварително изпълнение,  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 
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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, 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. Галя Борисова – 

старши лесничей при ТП ДГС Шумен  и Василка Йорданова – РСО при ТП ДГС Шумен.   

 
 

 

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ: /подпис и печат/ 

Директор на ТП ДГС Шумен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


