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ЗАПОВЕД
№114/12.03.2020г.
За прекратяване на процедура търг с явно наддаване за Обект № 2011
Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №117 /19.02.2020г на
директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.2 , във вр с чл.64 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 (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., изм.бр.55 от 07.07.2017г., изм.ДВ бр.26 от 29.03.2019г.) – (Наредбата) ,
чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на Комисията от
11.03.2020г. , назначена със Заповед №110/11.03.2020г. на директора на ТП ДГС
Цонево за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества
добита дървесина на временен склад по сортиментна ведомост от годишен
план за ползването на дървеси на за 2020 година от държавни горски
територии намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Цонево към СИДП ДП – гр.
Шумен, обявен със Заповед № 84 /20.02.2020г. на директора на ТП ДГС Цонево вр.
Заповед №117/19.02.2020 г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен
І.УСТАНОВИХ, ЧЕ
За Обект № 2011 в определения срок за участие в процедура търг с явно
наддаване, а именно до 16.00 часа на 10.03.2020г., в ТП ДГС Цонево, с.Цонево не е
налице подадено нито едно заявление.
Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от явния търг за
Обект № 2011, отразени в протокол на комисията от 11.03.2020г. ,
ІІ.РЕШИХ:
На основание чл.62, ал.1, т.2 , във вр с чл.64 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
ПРЕКРАТЯВАМ търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита
дървесина на временен склад по сортиментна ведомост от годишен план за
ползването на дървесина за 2020 година
от държавни горски територии
намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Цонево към СИДП ДП – гр. Шумен, по
отношение на Обект № 2011.
ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
3.С настоящата заповед закривам явния търг за Обект № 2011 на ТП ДГС Цонево.
3.1.Препис от заповедта да се изпрати :

3.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата
на държавното предприятие.
3.1.2.Да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС Цонево.
3.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на всички
заинтересовани лица по реда на чл.61 от АПК.
3.2. Заповедта подлежи на оспорване
по реда на АПК пред Варненски
Административен Съд чрез директора на ТП „ДГС Цонево”.
3.3. На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел
подсигуряване финансов ресурс , от закъснението на което ще последва значителна и
трудно поправима вреда за ТП ДГС Цонево, допускам предварително изпълнение на
настоящата заповед.
3.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се
обжалва чрез директора на ТП ДГС Цонево до Административен съд гр.Варна в
тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед.
3.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.
директора на ТП ДГС Цонево – инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ДИРЕКТОР
НА ТП ДГС ЦОНЕВО
ИНЖ. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

Изготвил:

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/-юрисконсулт
Съгласувал:
Инж. /Заличено

на основание чл.59 от ЗЗЛД/-зам.директор

