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З А П О В Е Д 

№ 37 

гр. Шумен, 16.01.2018 година 

 

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 6, предложение първо 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. 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.; изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г.; изм., бр. 55 от 

07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) („Наредбата”), чл. 172, ал. 1, т. 9 и ал. 3 от Закона за 

горите, 

І. НАРЕЖДАМ: 

ПРЕКРАТЯВАМ търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018 год. от 

държавните горски територии на ТП „ДГС Върбица“, ТП „ДЛС Черни Лом” и ТП „ДГС 

Смядово“, в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен, открит с моя Заповед № 

25/12.01.2018 г., във връзка със следната фактическа обстановка и при следните мотиви:  

При откриването на търга са установени нарушения, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени съществено условията, при които е обявен. Установеното 

нарушение се изразява във следното: със заповедта за откриване на търга, като част от 

тръжната документация са утвърдени технологични планове с обозначени временни складове 

за всеки подотдел от съответния обект на търга, като утвърдените такива планове касателно 

подотделите в териториалния обхват на ТП „ДГС Върбица“ са неправилни и не съответстват 

на действителната фактическа обстановка и воля на органа открил търга. Неправилно 

приложните и съответно утвърдени технологични планове, касаят следните подотдели на 

територията на ТП „ДГС Върбица“, дървесината от които не следва да бъде предмет на 

горепосочената тръжна процедура, а именно: отдел/подотдел 90/б; отдел/подотдел 90/в; 

отдел/подотдел 190/к и отдел/подотдел 211/в. Посоченото нарушение води до грешка в 

предмета на тръжната процедура, което се явява съществено нарушение при откриването на 

търга и прави неговото надлежно провеждане невъзможно, нарушението не може да бъде 

отстранено, без това да промени условията, при които е обявен търга, поради което са налице 

основанията на чл. 62, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 6 от Наредбата. 

 

II. На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, с оглед следните 

обстоятелствата, а именно: 

ІІ.1. В част от насажденията включени към обекта на процедурата, предвидените 

лесовъдски мероприятия, следва да бъдат приключени преди започване на вегетативния 

период, с оглед създаване на благоприятна обстановка за естественото семенно 

възобновяване и  благоприятни растежни условия на оставащия дървостой  , и 

ІІ.2. В друга част от насажденията включени към обекта на процедурата,  сечите, следва 

да бъдат приключени в строго определени периоди,  с цел недопускане влошаване на 

качеството на добиваната дървесина водещо до нанасяне на значителни вреди върху 

дървостоя и икономическа загуба за държавното предприятие , 

  

РАЗПОРЕЖДАМ: 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД. 
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IІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

2.1. Препис от заповедта да се публикува в интернет страницата на държавното 

предприятие; 

2.2. Препис от заповедта да се постави на таблото за обяви в административната сграда 

на държавното предприятие; 

2.3. Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на всички участници 

в търга по реда на чл.61 от АПК и да се сведе до знанието на съответните заинтересувани 

служители на СИДП ДП – Шумен за сведение и изпълнение; 

2.4. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване 

от заинтересованите лица по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК, чрез ЦУ на СИДП ДП - гр. Шумен,  

пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

2.5. Заповедта подлежи на оспорване по административен ред за законосъобразност и 

целесъобразност по реда на чл. 81 и сл. от гл. VІ на АПК от участниците в търга за обекта в 

четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез Директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен, пред Министъра на земеделието, храните и горите, или за 

законосъобразност по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред Шуменски 

Административен Съд чрез Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 

Шумен. 

2.6. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Петър Георгиев 

Ганев – зам.-директор на СИДП ДП – Шумен и инж. Живко Алексиев – началник отдел при 

ЦУ на СИДП ДП – Шумен. 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ ……(препис)…….. 

ДИРЕКТОР НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – ШУМЕН 
 

 

 


