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З А П О В Е Д   
  

РД – 10 -...33......... 
гр. Карнобат, 23.01.2020 г. 

 
 

Във връзка с липсата на кандидати да закупят описаната по-долу дървесина на цени 
посочени в моя Заповед № РД-10-13 от 08.01.2020 г., както и поради наличието на  
посочените в 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) предпоставки 

 
ПРЕКРАТЯВАМ: 

 
 Договаряне на основание чл. 72, ал.2, т.2 от  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 за продажба на добита 
дървесина от  Обект 11915-4, находяща се на временен склад в отд./подотдел: 1183 
„в”,  „г”, „м” с общо количество на дървесината от 956, 38 пл. куб.м. на територията 
на ТП „ДГС Карнобат”, Лесфонд 2019 и начална продажна цена за дървесината 76523, 
80 лв. без ДДС поради липса на подадени оферти и явили се кандидати за 
закупуването и, в посочения в моя Заповед № РД-10-13 от 08.01.2020  г. срок, както и 
до настоящия момент. 
 

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, както  и поради 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 ЗЗЛД 


