
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” КОТЕЛ 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-249 

гр. Котел, 12.06.2020 г. 

 
На основание чл. 65, чл. 53, ал. 2, чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с  чл. 24, 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”/,в качеството 

на упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен със заповед № РД-10-21 от 23.01.2020 г. във 

връзка с протокол с вх. № ПО-09-591/ 12.06.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-

244/ 12.06.2020 г., за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен от обекти №№ 63, 64, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС 

Котел”,открит със Заповед № РД-10-203/ 26.05.2020 г., след като прецених констатациите и 

решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и 

законосъобразни, 

 

 

О Б Я В Я В А М: 

 
1. Прекратявам търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски 

територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” по обекти от КЛФ 2020, както 

следва:  

 № 63, включващи отдели/ подотдели: 20/2, 20 г, 20 ж, 20 з, 21 е , от дървесни видове: гбр, трп, 

бб, бк, лп, яв, шс,  количество: 1655 пл.м3, начална цена: 75605 (седемдесет и пет хиляди 

шестотин и пет лева) без ДДС, гаранция за участие: 3780 (три хиляди седемстотин и осемдесет 

лева) и срок за изпълнение: 31.12.2020 г. 

   № 64, включващи отдели/ подотдели: 24 д, 25 а, 25 б, 25 г, 25 е, 25 к, 29 а, 29 б, 29 з, 29 н, 31 г, 38 

д, от дървесни видове: см, бк, ела, гбр, здб, бб, бк, здгл,  количество: 1757 пл.м3, начална цена: 

72193 (седемдесет и две хиляди сто деветдесет и три лева) без ДДС, гаранция за участие: 3610 (три 

хиляди шестотин и десет лева) и срок за изпълнение: 31.12.2020 г 

 

Мотиви за прекратяването: на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредбата: не представя всички 

изискуеми документи, а именно плик с надпис: „Ценово предложение” за об.№63 и плик с надпис: 

„Ценово предложение” за об.№64. 

2. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на продавача на основание  чл. 23, 

ал. 4 от „Наредбата”. 

3. Настоящата Заповед подлежи на обжалване чрез Директора на ТП „ДГС Котел” пред 

Административен съд Сливен и/или пред Директора на „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 60 от 

Административно – процесуалния кодекс в три дневен срок от съобщаването и на основание чл. 23, 

ал. 5 от Наредбата.   

 
 

 
ДИРЕКТОР  НА ТП „ДГС КОТЕЛ”: 
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 
................./п/,/п/*.................* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
 


