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З А П О В Е Д

гр. Велики Преслав, .2016г.

На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 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, във връзка с чл. 173, ал. 2, чл. 174, ал. 
2 от Закона за горите, и Заповед №287/14.10.2016 г. на директора на „Североизточно 
държавно предприятие“ ДП гр. Шумен

Открития конкурс за определяне на изпълнител на дейности в ДГТ с предмет: 
„Почистване на площи за залесяване”, „Опростена подготовка на почвата” и 
„Залесяване” в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС „Преслав” за: Обект № 1 
Позиция №1, открит със Заповед №199/14.10.2016 год. на директора на ТП „ДГС Преслав”, 
със следните мотиви:

С оглед изискванията на горската сертификация е задължително да се промени 
първоначално определения дървесен вида за залесяване, водещо до промяна схемата за 
залесяване и промяна на количеството фиданки на единица декар, обуславящи наличие на 
несъответствие в първоначално утвърдените технологични планове и разценки - неразделна 
част от публикуваната документация на процедурата, което несъответствие не може да се 
отстрани без да бъдат променени съществено условията при които е открита процедурата.

На лицата закупили документация и внесли гаранция за участие да бъдат възстановени 
направените за това разходи.

На основание чл. 60, ат. 1, предложение трето и четвърто, от АПК, с оглед 
необходимостта след промяната на дървесния вид, промяна схемата за залесяване и промяна 
на количеството фиданки на единица декар и технологичните планове, залесяването да се 
извърши в кратки срокове преди настъпване на неблагоприятните климатични условия и 
преди края на 2016г.

ПРЕКРАТЯВАМ
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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 Преслав”, гр. Велики Преслав, пред Шуменски Административен Съд в 
тридневен срок от съобщаването му.

Заповедта подлежи на оспорване от кандидатите закупили документация за участие в 
процедурата за Обект №1 по реда на чл. 81 и сл. от гл.У1 на АПК в четиринадесет дневен 
срок от съобщаването й чрез директора на ТП „ДГС Преслав“, пред директорът на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП гр. Шумен, или по реда на чл. 145 и сл. от глава 
X на АПК пред Шуменски Административен Съд.

Заповедта на основание чл. 34 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 кандидатите закупили документация за участие в процедурата , заинтересованите 
длъжностни лица при ТП ДГС Велики Преслав за сведение и изпълнение вкл. и чрез 
публикуването й в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие,, ДП 
Шумен.

Същата да се представи в ЦУ на „СИДП“ ДП гр. Шумен за сведение.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Елена Владимирова -  
зам. директор на ТП „ДГС Преслав” и инж. Красимир Георгиев - лесничей при ТП „ДГС 
Преслав”.


