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ЗАПОВЕД
№330/01.09.2021г.
за прекратяване на открит конкурс за обект №2121
Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №353/11.08.2021 на
директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.24, ал.1, т.1 във вр. чл.23, ал.1, т.2
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 31.08.2021г. ,
назначена със Заповед №328/31.08.2021г. на директора на ТП ДГС Цонево за провеждане на
открит конкурс
с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба №
8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз,
рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на
дървесина за 2021 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна
собственост, в района на дейност на ТП ДГС Цонево “, обявен със Заповед № 309/12.08.2021
г., на директора на ТП ДГС Цонево, вр. Заповед №353/11.08.2021 г на Директора на СИДП ДП
гр.Шумен

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ
От Протокол на комисията от 31.08.2021г. е видно, че в определения краен срок за
подаване на заявления за участие в процедурата, определен със Заповед
№309/12.08.2021 г., на директора на ТП ДГС Цонево, за участие в процедурата за Обект
№2121 не е налице нито едно подадено заявление/оферта за участие.
Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от открития конкурс за
Обект №2121 , отразени в протокол на комисията от 31.08.2021г. ,
ІІ .РЕШИХ:
На основание чл.24, ал.1, т.1 във вр. чл.23, ал.1, т.2 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 открит конкурс
с предмет: „Извършване на добив на дървесина,
съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по
БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване
на дървесина за 2021 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна
собственост, в района на дейност на ТП ДГС Цонево по отношение на Обект №2121.

Правно основание : чл.24, ал.1, т.1 във вр. чл.23, ал.1, т.2 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
Мотиви: От Протокол на комисията от 31.08.2021г. е видно, че в определения
краен срок за подаване на заявления за участие в процедурата, определен със Заповед
№309/12.08.2021 г., на директора на ТП ДГС Цонево, за участие в процедурата за Обект
№2121 не е налице нито едно подадено заявление/оферта за участие.
ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
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.
3.2. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Варненски
Административен Съд чрез директора на ТП „ДГС Цонево”.
3.3. На основание чл.23, ал.3 от Наредбата във вр с чл.60 от АПК , да се защитят
интересите на поделението , с цел своевременно извършване на дейността с , 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 чрез публикуването й в
електронната преписка на процедурата..
3.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.
директора на ТП ДГС Цонево – инж. заличено основание чл.59 от ЗЗЛД
ДИРЕКТОР
НА ТП ДГС ЦОНЕВО
Подписано и заличено основание чл.59 от ЗЗЛД
Изготвил:

заличено основание чл.59 от ЗЗЛД

