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ЗАПОВЕД №200 
гр. Попово/25.08.2021 год. 

 

        Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №249/17.06.2021 г. на 
Директора на „СИДП“ ДП гр.Шумен, на основание чл.2, т.2, чл.15, ал.3 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, със Заповед №177/04.08.2021 г. на Вр.ИД Директор на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. 
Попово е открита процедура за определяне на изпълнител за възлагане на дейности по 
чл.10, ал.1, т.6 и т.7 от Наредбата, с предмет: „Извършване на механизирано почистване 
на площи за залесяване и механизирана подготовка на почвата за залесяване в 
горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в 
района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“, обособени в Обект № 1 „Механизирано 
почистване на площта от издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-35см. и 
дисковане на площите в отд. 74-1, 183-3, 191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с 
тракторен свредел в отд. 74-1“ и Обект №2 „ Извършване на механизирано 
почистване на площта от издънки и храсти изкореняване на пънове; избутване на 
изкоренени пънове до 100м., подравняване на площта с булдозерна дъска, 
изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-г“ 
 

I.УСТАНОВИХ: 
         В определения срок за участие в обявения открит конкурс за Обект №2 няма 
регистриран кандидат, който да е подал оферта по реда на депозиране на документите 
за участие. 
         Мотивиран от изложеното 

 

II.РЕШИХ: 
          На 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 и одобрен протокол от 
25.08.2021 г. прекратявам процедура чрез открит конкурс за възлагане изпълнението 
на лесокултурни дейности в обект №2, с предмет: „Извършване на механизирано 
почистване на площта от издънки и храсти изкореняване на пънове; избутване на 
изкоренени пънове до 100м., подравняване на площта с булдозерна дъска, 
изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-г“, с начална цена в размер 
на 7659.21 лв. без вкл. ДДС, поради липса на подадена оферта за участие за обекта. 
 
 

III.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

        1.Препис от настоящата Заповед да се  изпрати на СИДП ДП- гр. Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието, както и да се постави на мястото 

за обяви в административната сграда на ТП ДЛС “Черни Лом“ гр.Попово. 

       2. Препис от настоящата Заповед да се публикува в интернет страницата на ТП ДЛС 



“Черни Лом“ гр.Попово, раздел „Процедури“ под формата на електронни документи, 

обособени в електронна преписка. При публикуване на документите да се заличава 

информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се 

посочва основанието за заличаване. 

        3.Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Атанас Димитров- 

заместник директор при ТП ДЛС „Черни Лом”  гр. Попово. 

        4.На основание чл.60 от АПК вр. чл.23, ал.3 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 да се 

защитят интересите на поделението, с цел подсигуряване бързата реализацията на 

дейността и лесокултурните мероприятия, допускам предварително изпълнение на 

настоящата Заповед. 

        4.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез административния орган издал заповедта пред Административен съд гр. 

Търговище в тридневен срок от  съобщаването й. 

         5. На основание чл.23, ал.5 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, Заповедта подлежи на оспорване от 

съответните заинтересовани лица по смисъла на АПК по реда на чл.145 и сл. от глава X на 

АПК чрез ТП ДЛС “Черни Лом“ гр.Попово пред Административен съд гр. Търговище. 

         6. На основание чл.23, ал.4 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 и чл.61 от АПК да се доведе до знанието на 

всички заинтересовани лица по смисъла на АПК за сведение и изпълнение, включително 

и чрез публикуването й в ел.преписката в интернет страницата на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово, раздел „Процедури“. 

 

 
                                                            Директор на ТП  ДЛС „Черни Лом” : ….чл.59 от ЗЗЛД...... 

          
                                                / инж. ЮЛИАН БУДАКОВ / 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


