
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-……./20.08.2019 год. 

 

На основание чл. 62, ал. 1, т.2 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” /”Наредбата”/ и протокол с вх. № ПО-06-282 от 

19.08.2019 г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба 

на прогнозни количества дървесина по Обекти от годишен план за ползване на дървесина от 
горите на територията на ТП „ДГС Сливен”, открит с моя Заповед № ПО–06-248/30.07.2019 г., 

след като прецених констатациите и решенията на комисията за допускане и класиране на 

участниците, като правилни и законосъобразни 

 

 

ОБЯВЯВАМ: 
1. Отстранявам от участие кандидат № 1, подал оферта, с вх. № 2019-38/15.08.2019 г., 

подадена 09.45 часа, РЕЛЕ 74” ЕООД, ЕИК 201660513,  със седалище и адрес на управление: 

гр.Сливен, ул. „Работническа” № 13, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания 

– гр.Сливен под № 20110808113908, представлявано от Аксиния Калайджиева - управител, тъй 
като на откритото заседание не присъства представител на кандидата.  

Мотиви за отстраняване:  Налице е неспазване императивната форма на закона - чл.61, 

ал.2 от Наредбата за наличие на представител на откритото заседание по провеждане на 
процедурата.  

2. На основание чл. 62, ал.1, т.2 във връзка с чл. 64, ал.1, т.2 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” /”Наредбата”/       

     ПРЕКРАТЯВАМ, процедурата - търг с явно наддаване за предварителна продажба на 

прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен план за ползване на дървесина от 

горите на територията на ТП „ДГС Сливен” за  Обект № 19-22 /отд. 707 „б”, 710 „г”, „д”, 711 

„б”, 713 „а”, 712 „в”, „г”/; при прогнозно количество дървесина: 761 пл.куб.м., прогнозна 

стойност: 50 648 /петдесет хиляди шестотин четиридесет и осем лева/  без ДДС. 

 

 

    

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и 
по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен.   

 

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 – 

дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”. 
 

    ДА/ДА      

                                   

                               
                                                                 Директор ТП „ДГС Сливен”: ___________________ 

                                                                                                                                   /инж. Д. Димов/ 


