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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 657 
     

гр. Шумен 07.12.2018год. 
 

На основание разпоредбата на 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,  т.1.4. на глава ІХ  ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА ПРОЦЕДУРАТА  от утвърдените тръжни условия, и  чл.59 от АПК  с настоящата заповед: 

І. ОТМЕНЯМ 
Моя заповед № 597/16.11.2018г за класация на участниците и определяне на ЕООД 

„Боян Бойчев”, гр.Разград, ЕИК- чл.2 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със седалище и 
адрес на управление: гр. Разград, чл.2 от ЗЗЛД, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД – управител за 
купувач на прогнозно количество добита дървесина на временен склад от Обект 9-23-2018, 
сортименти – Трупи за бичене от 18-29 см  и ОЗМ, дървесен вид – липа, с  количество от 115,77 
пл. м3  о т   ГПП на  ДГТ   на  Т П ДГС Ш ум ен  за  2018г  

ІІ. ПРЕКРАТЯВАМ 
Електронна тръжна процедура №9700-3394 за провеждане на търгът с явно 

наддаване обявен по  реда на чл.74  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., посл. изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 
02.12.2016 г. ) за определяне на купувач за прогнозно количество добита дървесина на временен 
склад от Обект 9-23-2018, сортименти – Трупи за бичене от 18-29 см  и ОЗМ, дървесен вид – 
липа, с  количество от 115,77 пл. м3  о т   ГПП на  ДГТ   на  Т П ДГС Ш ум ен  з а  201 8г , 
открит със Заповед № 565/ 29.10.2018г. на Директора на ТП ДГС Шумен,   

със  с ле днит е  мот ив и:   
В седемдневния срок за сключване на договора от датата на влизане в сила на заповед 

№ 597/16.11.2018г,  посочен в  т.3 и т.1.2. на глава „Х. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ 
НА ДОГОВОРА“ на утвърдените условия за провеждане на тръжната процедура, 
определения за купувач единствен участник на прогнозното количество добита дървесина на 
временен склад от Обект 9-23-2018, сортименти – Трупи за бичене от 18-29 см  и ОЗМ, 
дървесен вид – липа, с  количество от 115,77 пл. м3 от Обект 9-23-2018, ЕООД „Боян Бойчев”, 
гр.Разград, ЕИК- чл.2 от ЗЗЛД не е представил документ за внесена или учредена в полза на 
ТП „ДГС Шумен“ гаранция за изпълнение на договора – изискване посочено в условията на 
тръжната процедура  като основание за сключване на договора.  

ІІІ. ЗАДЪРЖАМ 
в полза на ТП ДГС Шумен, внесената от  ЕООД „Боян Бойчев”, гр.Разград, ЕИК- 

чл.2 от ЗЗЛД гаранция за участие в процедурата в размер на 407 лв. на основание  т.5 от 
глава „Х. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА“ на утвърдените условия 
за провеждане на тръжната процедура 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 

 
 

ІV.След влизане в сила на настоящата заповед, на основание т.2 от глава „ІХ. 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА“ от утвърдените условия за провеждане на 



тръжната процедура,  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 ТП ДГС Шумен да обяви нова 
електрона процедура при същия ред и условия. 

 
Заповедта подлежи на оспорване от съответните заинтересовани лица по реда на чл.81 и 

сл. от гл.VІ 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 Х на 
АПК  пред Шуменски  Административен  Съд. 

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 Шумен ТП  на  „Североизточно държавно 
предприятие„  ДП Шумен.  

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  за 
сведение. 

След влизане в сила на настоящата заповед, и след надлежно отразяване на обема на на 
действително добитата и налична на временен склад дървесина от отделите и подотделите 
които са включени в Обект №9-23-2018, за същия да бъде обявена нова електронна тръжна 
процедура 

 
 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:чл.2 от ЗЗЛД 
/ инж.чл.2 от ЗЗЛД / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


