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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 524 
 

гр. Шумен, 26.10.2020  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, с оглед обявения, 
електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина, 
натоварена на МПС на ТИР станция в Обект 9-15-2020, отдел: 85/а;  сортименти - Трупи за 
бичене d 18-29 см  , ОЗМ  от дървесен вид – липа с общо количество от 41,00 пл. м3  намиращ се 
на територията на ТП „ДГС Шумен”, електронна процедура №9700-4174, и обстоятелствата 
посочени в протокол от 23.10.2020г. на Комисията назначена със Заповед № 519/22.10.2020г.,  

ПРЕКРАТЯВАМ, 

 
Електронна процедура  №9700-4174 за продажба чрез електронен търг на прогнозни 

количества добита дървесина, натоварена на МПС на ТИР станция в Обект 9-15-2020, отдел: 
85/а;  сортименти - Трупи за бичене d 18-29 см  , ОЗМ  от дървесен вид – липа с общо количество 
от 41,00 пл. м3  намиращ се на територията на ТП „ДГС Шумен”, открит със Заповед № 
490/05.10.2020 г. на Директора на ТП ДГС Шумен 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  

 
Заповедта подлежи на оспорване 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. 
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