
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-155/21.04.2020 год. 

 
На основание чл. 24, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс и във връзка с извънреден 

брой 34/09.04.2020 г. на Държавен вестник  за обнародван Закон за изменение и допълнение на 

Закона  за мерките и действията по време на извънредно положение обявено с Решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г., касаещо промяна в чл.3, т.2 от  същия. Срокове спрели да текат 

от обявяване на извънредното положение  до влизане в сила на този закон продължават да текат 

занапред в останалата неизтекла към момента на спирането част след изтичане на 7 дни от 

обнародването му в Държавен вестник или, считано от 17.04.2020 г.  

                                                       И З М Е Н Я М: 
1. Заповед № ПО-06-129/13.03.2020 г. за откриване търг с явно наддаване за предварителна 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 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” /Наредбата/, 

включена в годишния план за ползване за 2020 г. по Обекти в териториалния обхват на дейност 

на ТП „ДГС Сливен”, както и утвърдената с нея документация за участие в процедурата в 

частта й относно: 

 

Т.9. Кандидатите могат да изтеглят документацията за участие в „търга с явно наддаване”, която 
се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Сливен” /http://www.uidp-

sliven.com/procedures?cid=&bid=19&year=&period=/, съгласно чл.9в от Наредбата. 

Комплект от конкурсните документи може да се получи и в касата на ТП „ДГС Сливен”, 
гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А, всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа с краен срок за 

закупуването им до 16,30 часа на 08.05.2020 г., срещу заплащане на не възстановими 10,00 лв. 

(десет лева)  без ДДС, която се внася в брой в касата. 

 
Т.10. Оферти за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на административната 

сграда на ТП “ДГС Сливен“ в гр.Сливен, с адрес гр.Сливен,ул.”Орешак” №15А - всеки работен 

ден от 8,30 часа до 16,30 часа с краен срок на подаването им 16:30 часа на 08.05.2020 г.  

В същия срок кандидатите могат да извършат и оглед на обекта, съгласно условията посочени в 

процедурата. 

 
Т.11. Процедурата да се проведе на 11.05.2020 г. от 10.00 ч. в административната сграда на ТП 

ДГС Сливен, намираща се на адрес: гр.Сливен, ул.”Орешак” 15А.        

 

 
2. Да се уведомят всички заинтересовани лица за извършеното изменение с настоящата заповед. 

3. В останалата част публикувана Заповед № ПО-06-129/13.03.2020 г. и одобрена към нея 

документация остават без изменения. 
4. Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен ред на основание чл.84, ал.1 от 

АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС Сливен” пред Директора на „Югоизточно 



държавно предприятие – Сливен” ДП и/или по съдебен  ред, съгласно чл. 149, ал.1 от АПК в 14-

дневен срок чрез ТП „ДГС Сливен” пред Административен съд – гр.Сливен. 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Красияким Якимов – Зам. Директор на 

ТП „ДГС Сливен”. 

    

 
 

ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …./п/….. 

Директор ТП „ДГС Сливен” 

                  
                                                                   
ДМ/ДМ        
 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


