
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНЕТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg:

З А П О В Е Д

№ ...ЗА......

гр. Смядово,. № г.2018 г.

На основание чл.70, ал.1 във връзка с чл.74, ал.10 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, чл.59 от АПК, и резултатите от 
проведения на 28.02.2018г., електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни 
количества добита дървесина на временен склад в Обект 8-6-2018, отдели: 208/а; 209/а; 209/у; 
209/ф; 211/п; 214/г; сортименти - Трупи за бичене d 15-17 см, Трупи за бичене d 18-29 см и Трупи 
за бичене d > ЗОсм от дървесен вид -  б. бор; ч. бор, клен с общо прогнозно количество от 455,00 
пл. м3 намиращ се на територията на ТП „ДГС Смядово”, електронна процедура № №9820- 
2970, посочени в протокол от 28.02.2018г. на Комисията назначена със Заповед № 75/27.02.2018г.,

ПРЕКРТЯВАМ,

Електронна процедура № №9820-2970 за продажба чрез електронен търг на прогнозни 
количества добита дървесина намираща се на временен склад в Обект 8-6-2018, отдели: 208/а; 
209/а; 209/у; 209/ф; 211/п; 214/г; сортименти - Трупи за бичене d 15-17 см, Трупи за бичене d 18- 
29 см и Трупи за бичене d > ЗОсм от дървесен вид -  б. бор; ч. бор, клен с общо прогнозно 
количество от 455,00 пл. м3 намиращ се на територията на ТП „ДГС Смядово”, открит със 
Заповед № 48/08.02.2018 г. на Директора на ТП ДГС Смядово със следните мотиви:

До изтичане на определения краен срок за регистрация и участие в електронната процедура 
за обекта няма постъпили заявление за регистрация и участие

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто, от АПК, с оглед необходимостта 
от приключване на лесовъдските мероприятия предвидени в насажденията включени в обекта

РАЗПОРЕЖДАМ

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване от 
кандидатите закупили документация за участие в процедурата по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез 
ТП ДГС„Смядово” гр.Смядово, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 
съобщаването му.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица по реда на чл.81 и сл. от ra.VI 
на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът на „Североизточно 
държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от глава X на АПК пред 
Шуменски Административен Съд.
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Заповедта на основание чл.70 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 CWnnnn т п  «я „ Гяиероизточно държавно предприятие,, ДП 
Шумен.

сведение.
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