
 

 

 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№154 
     

гр. Нови пазар 04.10.2021год. 

На основание чл.23, ал.1, т.2, във връзка с  разпоредбата на чл.24, ал.1, т.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 (Обн. - 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.26 от 

29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019),  чл.59 от Административно процесуалния кодекс,   с настоящата 

заповед 

ПРЕКРАТЯВАМ 

Открития конкурс за определяне на изпълнител на дейности:  
 „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в 

горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесината от годишния план за ползване 2021 год от горски насаждения, разположени в 

държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови 

пазар“, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /Обн.ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./  от:   

1. Обект №14  отдел: 271/е – Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 431 пл.м.3 ,   

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 350 т твърди 

широколистни;  

2. Обект №15 отдел: 280/в -  Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 287 пл.м.3, 

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 180 т твърди 

широколистни, и  Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 60т  

меки  широколистни 

3. Обект №16 отдел: 280/г – Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 758 пл.м.3 ,  

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване  на  520 т твърди 

широколистни  и Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 100т 

меки  широколистни 
4. Обект №17  отдел: 391/к – Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 112 пл.м.3 ,   

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 100 т твърди 

широколистни;  

5. Обект №18  отдел: 407/ж – Сеч, разкройване, извоз до временен склад на 654 пл.м.3,   

Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 520 т твърди 

широколистни;  открит с Заповед №  144/29.09.2021, на Директора на ТП „ДГС Нови 

пазар”, гр. Нови пазар,  СЪС  СЛЕД НИТЕ  МОТИ ВИ :   

Предвид разпоредбите на чл.115, ал.1 от Закона за горите, чл.38, ал.1, и ал.6 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 (Обн. - 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.26 от 29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019), във връзка с постъпилите в ТП 

ДГС Нови  пазар до 01.10.2020 година заявления от търговци отговарящи на 

горецитираните разпоредби отпада необходимостта да се проведе конкурс по така 

обявения ред в резултат на съществена промяна в обстоятелствата. 



 
На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед 

обстоятелствата , че е необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат 

проведени в съответния периоди до края на 2021г. 

 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

заинтересованите лица по смисъла на АПК по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови 

пазар” гр. Нови пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването 

му. 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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,   подлежи на оспорване от заинтересованите лица по 

смисъла на АПК  по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  

Съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 

 

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, за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в 

интернет страницата на ДГС Нови пазар ТП на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 ЗЗЛД – зам. директор 

при ТП ДГС Н.пазар и чл.59 ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………П …………………. 

/ инж. П. Хинева –директор на ТП ДГС Нови пазар/ 

 
 

 


