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З А П О В Е Д 
№343/16.08.2022г. 

за прекратяване на открит конкурс за Обект №2 
 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №475/26.07.2022 г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, ал.1, т.2 и чл.24, 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 

15.08.2022г. , назначена със Заповед  №335/15.08.2022г.  на.директора на ТП ДГС 

Цонево за провеждане на открит конкурс   с предмет: „Извършване на механизирано 

подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес - изсичане на 

издънки над 3 години с моторен храсторез в горски територии – държавна собственост, 

в района на дейност на ТП ДГС Цонево“, проведен по реда на 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,  

обявен със Заповед №283/26.07.2022 г., на директора на ТП ДГС Цонево, вр. Заповед 

№475/26.08.2022 г.. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

І.ПРЕКРАТЯВАМ 

Процедура открит конкурс   с предмет: „Извършване на механизирано подпомагане 

на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес - изсичане на издънки над 3 

години с моторен храсторез в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Цонево“ за Обект №2, включващ дейности по: 

Извършване на механизирано подпомагане на естественото възобновяване, чрез 

изсичане на подлес - изсичане на издънки и с моторен храсторез, на площ от 432 дка , 

при пределна обща стойност в размер на 21619,83 лева без ДДС  

Правно основание: чл.24, 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 

Фактическо основание: не е подадена нито една оферта за Обект №2 
  

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам открития конкурс  за Обект №2 на ТП ДГС 

Цонево. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

http://dgsconevo.sidp.bg/


4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДГС Цонево. 

4.1.3. Заповедта на основание чл.23, ал.4 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 заинтересованите длъжностни лица, и всички 

участници в процедурата за обекта за сведение и изпълнение. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред Варненски 

Административен Съд чрез директора на ТП „ДГС Цонево”. 

4.3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДГС Цонево – инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/. 

 

 

 

..............п/печат............... 

инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 
директор на териториално поделение 

Държавно горско  стопанство Цонево 

 
ИС/ 

 


