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З А П О В Е Д 
№ РД 05-151/12.10.2017г. 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 316 /20.09.2017г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание 62, ал.1, т.2 , във вр с чл.64, ал.1 , т.1 , 

чл.70, ал.1 във връзка с чл.74, ал.10  от  Наредба 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. в 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. ДВ 

бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.)- (Наредбата) , раздел девети , т.1.1 от 

утвърдените тръжни условия със Заповед № РД 05 -139/20.09.2017г.  на директора на 

ТП ДГС Провадия,  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 11.10.2017г., назначена със Заповед  №.РД05-149/10.10.2017 г.  на 

Директора на ТП ДГС Провадия за провеждане на електронен търг за продажба на 

прогнозно количество добита дървесина намираща се на временен склад на 

територията на ТП ДГС Провадия,  обявен със Заповед  № РД 05 -139/20.09.2017г.на 

Директора на ТП ДГС Провадия вр. Заповед №316 /20.09.2017г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие в електронния търг за Обект №13-1-2017 по 

електронна преписка №9200—2640 на ТП ДГС Провадия  не са налице   подадени  

документи за участие, съответно регистрирани кандидати в определения краен срок - до 

23,59 часа на 09.10.2017 година, поради което на основание  чл.70, ал.1 във връзка с 

чл.74, ал.10  от  Наредба 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. в 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. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 

02.12.2016г.)- (Наредбата) , раздел девети , т.1.1 от утвърдените тръжни условия, взех 

следното решение 
 

ІІ.ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Процедура за Обект №13-1-2017 по електронна преписка №9200—2640 на ТП ДГС 

Провадия  за проваждане на електронен търг за продажба на прогнозно количество 

добита дървесина намираща се на временен склад на територията на ТП ДГС Провадия,  

обявен със Заповед  № РД 05 -139/20.09.2017г.на Директора на ТП ДГС Провадия вр. 

Заповед №316 /20.09.2017г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен, поради липса на 

подадени документи за участие в определения краен срок - до 23,59 часа на 09.10.2017 

година. 

 

 

 



ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 
1.Препис от заповедта да се изпрати : 

1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

1.2.Да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ТП ДГС 

Провадия  и публикува на интернет страницата  на ТП ДГС Провадия по електронната 

преписка на процедурата. 

2.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 

заинтересовани по реда на чл.61 от АПК. 

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

четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директора на „Североизточно 

държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК 

пред Варненски Административен Съд чрез директора на ТП „ДГС Провадия”. 

4.3 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДГС Провадия – инж.Христина Манолова. 
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