
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат 

8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д   

  

РД – 10 -368 

гр. Карнобат, 09.12.2019 г. 

 

 

На основание 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 (Наредбата), във връзка с липсата на 

участници в електронен търг с наддаване № ЕТ00729 за продажба на дървесината 

описана по-долу, както и поради  липса на явили се кандидати за сключване на договор 

за продажба на дървесината и поради липса на подадени оферти за участие в 

договаряне за  Обект 1920-17, находяща се на временен склад в отд./подотдeл:   64 

„ж”, „з”, „и”  с общо количество дървесина 270, 28 куб.м. на територията на ТП „ДГС 

Карнобат, 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Процедурата по договаряне проведена на основание чл. 72, ал.2 т.2  във връзка с 

чл.25, ал.1, т.1 от описаната по-горе наредба, с предмет:  продажба на добита 

сертифицирана дървесина от  обект Обект 1920-17, находяща се на временен склад в 

отд./подотдeл:   64 „ж”, „з”, „и”  с общо количество дървесина 270, 28 куб.м., 

находяща се на временни складове  на територията на ТП „ДГС Карнобат, 

 

С оглед горното, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС 

Карнобат” ЮИДП ДП – Сливен. 

 

Допускам предварително изпълнение на заповедта при условията и по реда на 

чл.60 от АПК, което предварително изпълнение са налага, поради опасността от 

погиване на дървесината или влошаване на качествата й, тъй като е изложена на 

въздействието на природната среда и опасността от  кражба на същата. 

         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.  Стоян Райков - зам. 

директор на ТП “ДГС Карнобат”. 

 

Директор ТП „ДГС Карнобат: ...........*П........................ 

         (инж. Светлин Водев) 
 

* Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 


