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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 13 
     

гр. Шумен 04.01.2019 год. 
 

На основание  т.1.5. и т.1.7  на глава ІХ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  от 
утвърдените тръжни условия, във връзка с  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(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., ) и  чл.59 от 
АПК  с настоящата заповед 

 
ПРЕКРАТЯВАМ 

 
Електронна тръжна процедура № 9700-3585 за провеждане на електронен търг 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. ) при условията на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от горецитираната 
Наредба за определяне на купувач за прогнозно количество добита дървесина на временен склад от 
Обект № 9-9-2019 – отдели: 62-ж; 188-д; 247-г; 147-ж  о т   ГПП на  ДГТ   на  Т П ДГ С Ш ум ен  
за  20 19г ,  разпределено по сортименти съгласно посочените в тръжните условия, открит със 
Запо в ед  №  65 2 /05 . 12 . 2 018  г .  на  Дир екто ра  н а  Т П „ДГ С Ш ум ен “ ,  с ъс  с ле днит е  
мот иви:   

Поради възникнали обстоятелства свързани с настъпила необходимост за преструктуриране 
и ново окомплектоване на насажденията предвидени за ползване през 2019г с оглед наличие на 
преходни отдели от ПГП за 2018г,  отпада необходимостта от провеждане на процедурата по реда на 
чл.74 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 при 
условията на чл.115 от Закона за горите и чл.38 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. )  

 
Заповедта подлежи на оспорване от съответните заинтересовани лица по смисъла на АПК 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 (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. )  и чл.61 от АПК да се доведе до знанието на 
заинтересованите длъжностни лица от ТП ДГС Шумен, 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. 
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