
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област                                                                                                                                                                                                                                                  

Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

……………………………………………………….. 
 

З А П О В Е Д 

 
№ 193/15.05.2018г. 

 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №150 /30.03.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, 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 (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., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

(Наредбата) ,  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 15.05.2018г. , назначена със Заповед  № 192/15.05.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс с предмет:  „Пълна механизирана 

почвоподготовка (коренеж) , включваща дейности по изкореняване на пъни, 

избутване, риголване и гредиране  в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДЛС 

Шерба“, по реда на Наредбата,  обявен със Заповед  №168/25.04.2018г.на Директора на 

ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №150 /30.03.2018г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

І.ПРЕКРАТЯВАМ: 

 
       Открит конкурс с  предмет: „Пълна механизирана почвоподготовка (коренеж) , 

включваща дейности по изкореняване на пъни, избутване, риголване и гредиране  

в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба“, по реда на Наредбата,  обявен 

със Заповед  №168/25.04.2018г.на Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №150 

/30.03.2018г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен, поради следните мотиви: 

 

       След като се запознах с Протокол на комисията от 15.05.2018г., установих, че за 

участие в открития конкурс не са налице кандидати подали оферта в крайният срок , 

определен със заповедта за откриване на конкурса,  съответно явили се такива за 

участие в процедурата .  

       Предвид посоченото са налице обстоятелствата по 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 за прекратяване на  процедура с предмет: „Пълна механизирана 
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почвоподготовка (коренеж) , включваща дейности по изкореняване на пъни, избутване, 

риголване и гредиране  в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба“. 

 

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
          1.С настоящата Заповед закривам открит конкурс  за Обект №1.  

           2.Препис от Заповедта да се : 

           2.1.Изпрати  на „СИДП” ДП за сведение и публикуване на интернет страницата 

на предприятието.  

           2.2.Да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС Шерба в обособената 

електронна преписка на процедурата. 

           2.3. Връчи на всички заинтересовани лица  по реда на чл.61 от АПК. 

           3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на 

заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 4.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на дейността , предмет на конкурса, от закъснението на 

което ще последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, допускам 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 

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

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

          5. Настоящата заповед  подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се 

подава до Административен съд гр.Варна, чрез директора на ТП „ДЛС Шерба“.  

 6.  Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. директора 

на ТП ДЛС Шерба – (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– . 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

НА ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 
         (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)–  
 


