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З А П О В Е Д 

 

 

№ 166 

 

 

гр. Шумен,20.04.2015 г. 

  

 

На основание чл.62, ал.1, т.2, и чл.64, ал.1, т.6 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,  

 

ПРЕКРАТЯВАМ 

 

Откритата със Заповед №103 от 13.03.2015г, публикувана във вестник „24-часа“ от 

18.03.2015г , процедура по реда на чл. 55-65 от Наредбата по чл. 95, ал. 1, във връзка с чл. 116, 

ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 78, ал. 2, чл. 75, ал. 1, т. 2 , предложение първо и чл. 49, ал. 1, 

т. 1 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, за определяне на купувач  и сключване на дългосрочен договор за продажба 

на стояща дървесина на корен от  Държавни горски територии в териториалния обхват на  

„СИДП“ ДП Шумен чрез търг с явно надаване с предмет и обект на процедурата: " Определяне 

на купувач и сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен от 

Държавни горски територии в териториалния обхват на „СИДП“ ДП Шумен – ТП ДГС 

Преслав; за пет (5) годишен период, от отдели по действащ ЛУП/ГСПл., съгласно разпоредбата 

на чл. 116, ал. 3, т. 1 от Закона за горите, представляващо общ прогнозен средно годишен обем 

от 3 213  пл. м. куб., 0,5 процента (%) от годишния план за ползване на дървесина по действащ 

ЛУП/ГСПл. на СИДП ДП – гр. Шумен, 8,3 процента (%) от годишния план за ползване на 

дървесина по действащ ЛУП/ГСПл.  на ТП ДГС Преслав“, съгласно разпоредбата на чл.116, 

ал.3, т.1 от Закона за горите със следните мотиви: 

Във връзка с  изискванията на чл.75а  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,(в сила от 06.12.2011г приета с ПМС 

№316/24.11.2011г, Обн. ДВ бр.96/6.ХІІ.2011г), са констатирани неточности свързани с 

невъзможност да бъдат конкретизирани насажденията за целия петгодишен период на договора, 

като тези неточности не могат да бъдат отстранени  без това да промени съществено условията 

при които е обявена процедурата свързани с ограничителното условие на чл. 213, ал.2 от Закона 

за горите, а също така при откривате на процедурата, с оглед изискванията на горската 

сертификация и влизането в сила от 01.01.2016г на разпоредбата на чл. 115, ал.1, т.2 от Закона 

за горите в заповедта и утвърдената към нея документация не е  посочено изискването за 

прилагане на съответния стандарт (БДС) или (EN)  съгласно разпоредбата на чл.16, ал.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 



 
 
,  

Заповедта във връзка с разпоредбите на чл.62, ал.2 и чл.64, ал.2 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, подлежи 

на оспорване от заинтересованите лица  по реда на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет 

дневен срок от съобщаването й пред Министъра на земеделието и храните ,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред  Шуменски  Административен  Съд. 

Настоящата заповед да се обяви в интернет страницата на „СИДП” ДП Шумен , както и 

да се постави мястото за обяви  в  „СИДП” ДП Шумен  и ТП ДГС Преслав. 

 

Копие от същата да се връчи за сведение на заинтересованите лица  закупили 

документация и депозирали оферти за участие в процедурата. 

 

На същите да бъдат възстановени  депозираните от тях гаранции за участие, както и 

стойността на документацията за участие в процедурата за обекта. 

 

 

 

 

       ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП : ...........(П).................. 

                                              (инж. В.  Нинов)  

 


