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ЗАПОВЕД № 261 
гр. Попово /18.10.2021 год. 

 

            Във връзка с открита процедура със Заповед №253/04.10.2021г.  за провеждане на 
открит конкурс за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.1 и т.3 по реда на чл.15-22 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 с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 
Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС, 
извоз до временен склад, рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране 
до ТИР станция и претоварване на дървесината от годишния план за ползване 2021год. 
от горски насаждения, разположени в държавни горски територии –държавна 
собственост в района на дейност на ТП ДЛС “Черни Лом“ - гр. Попово“  
 

II.РЕШИХ: 
 

        На основание чл.24, ал.1, т.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, прекратявам процедура за 
определяне на изпълнител, с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 
Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС, 
извоз до временен склад, рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране 
до ТИР станция и претоварване на дървесината от годишния план за ползване 2021год. 
от горски насаждения, разположени в държавни горски територии –държавна 
собственост в района на дейност на ТП ДЛС “Черни Лом“ гр. Попово“ с обособени обекти: 
Обект №2112 с прогнозно количество от 1760 пл.м3 с пределна стойност за обекта от 
40827.00 лв. без вкл. ДДС, Обект №2113 с прогнозно количество от 1534 пл.м3 с пределна 
стойност за обекта от 35235.00 лв. без вкл. ДДС и Обект №2114 с прогнозно количество 
от 2019 пл.м3 с пределна стойност за обекта от 46071.00 лв. без вкл. ДДС, поради 
установени нарушения при откриване на конкурса, които не могат да бъдат 
отстранени без това да промени условията, при които е обявен конкурсът. 
       Мотиви: Допусната е грешка при изчисляване на пределната стойност на обектите, 
водеща след себе си изписване на грешни цифри по останалите показатели за участие в 
процедурата, и същите не биха могли да бъдат отстранени без това да промени 
условията, при които е обявен конкурсът. 
 
         

III.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
 

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

се постави на мястото за обяви в административната сграда на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово, както и да се публикува в интернет страницата на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово в раздел „Процедури“. При публикуване на документите да се заличава 



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

посочва основанието за заличаване. 

        2. На основание 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, с цел защита интересите на стопанството 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.  

        2.1. 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. 

         3. 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 гл. X на 

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

        4.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, заинтересованите лица да се уведомят по 

електронен път чрез публикуване на заповедта на интернет страница на възложителя. 

       5. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Станислава Караманолева 

специалист лесовъдство при ТП ДЛС „Черни Лом”  гр. Попово. 

 

                                           ДИРЕКТОР ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ”: ….………чл.59 от ЗЗЛД............. 

                                                                            /инж. АТАНАС ДИМИТРОВ/ 
 


