МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” КОТЕЛ

ЗАПОВЕД
№ РД-10-116
гр. Котел, 05.07.2019 г.

На основание чл. 65, чл. 53, ал. 2, чл. 23, ал. 1, т. 1 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 с нотариално заверено
пълномощно с рег. № 1005 от 03.06.2019 г. на нотариус с рег. № 524, във връзка с протокол
с вх. № ПО-09-72/ 04.07.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-99/
04.07.2019 г., за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен от обекти №№ 31-19, 49-19 и 50-19, от горски територии- държавна собственост,
стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-85/ 14.06.2019 г., 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-10-85/ 14.06.2019 г. търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от обект № 31-19, включващ отдел/подотдел: 86 г, дърв. вид: бк, здб, цр, гбр,
блг, количество- 808 пл.м3, начална цена: 32337 лв. без ДДС, гаранция за участие: 1617 лв. и срок за
изпълнение: 31.12.2019 г.;

Мотиви за прекратяването: на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: „Не е подадена
нито една оферта в обявения от Продавача срок”.
Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 23, ал. 3 от
„Наредбата” и чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение
изпълнението на акта, която вреда би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Котел” за
изпълни приходната част от разчета си за 2019 г.
Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на
интернет страницата на „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, ал. 4 от Наредбата.
На основание чл. 23, ал. 5 от Наредбата, настоящата заповед подлежи на обжалване в
четиринадесет дневен срок от съобщаването и по реда на АПК.

ПРОДАВАЧ:

*чл. 2 ЗЗЛД

/инж. К. Вейс- Директор ТП „ДГС КОТЕЛ”/

