МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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ЗАПОВЕД
№ РД-10-46
гр. Котел, 04.04.2019 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 1, чл. 67, ал.
1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагането на дейности в горските територии- държавна
и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /”Наредбата и
протокол с вх. № ПО-09-32. от 04.04.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-44 от
04.04.2019 г., за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества
дървесина от обекти №№ 20-18, 21-18, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани
от ТП „ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-32/ 18.03.2019 г. на Директора на ТП „ДГС
Котел”, след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за
отстраняване на участниците, като правилни и законосъобразни,

П Р Е К Р А Т Я В А М:

открит със заповед № РД-10-32/ 18.03.2019 г. търг с тайно наддаване за продажба на
прогнозни количества дървесина от горски територии държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел” от ОБЕКТ № 20-18, включващ отд./подотд.: 136 м, 229 п, дърв. вид: бб, бк, гбр,
количество- 206 пл.м3, при начална цена- 18450 лв. без ДДС /осемнадесет хиляди четиристотин и
петдесет лева/, гаранция за участие- 923 лв. /деветстотин двадесет и три лева/, срок за
транспортиране- до 31.12.2019 г.;

Мотиви за прекратяването: Не е подадена нито една оферта за горепосочения обект в
определения от продавача срок.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮИДП” ДП Сливен по реда на
чл. 23, ал. 2 от Наредбата.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по
реда на Административно – процесуалния кодекс.

ПРОДАВАЧ:

*чл.2 ЗЗЛД

/инж. Цв.Стоев- Директор ТП „ДГС КОТЕЛ”/

