
 

                           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-06-189/22.05.2020 год. 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс, чл. 62, ал.1, 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 

от тях /”Наредбата”/ и Протокол с вх. № ПО-06-184/20.05.2020 г. на комисията за провеждане на 

процедура - търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен по 

сортименти от годишен план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС 

Сливен” по Обекти съгласно моя Заповед № ПО-06-159/28.04.2020  г., след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране  на участниците и същите приемам изцяло и ги 

считам за правилни и законосъобразни, 

 

НАРЕЖДАМ: 
1. УТВЪРЖАДАВАМ  Протокол, с вх. № ПО-06-184 от 20.05.2020 г.от работата на комисията 

за провеждане на процедура - търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща 

дървесина на корен по сортименти от годишен план за ползване на дървесина от горите на 

територията на ТП „ДГС Сливен”, назначена със Заповед № ПО-06-180/19.05.2020 г. 

 

2. На основание чл. 62, ал.1, т.2 във връзка с чл. 64, 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”/       

ПРЕКРАТЯВАМ, процедурата - търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща 

дървесина на корен на местни търговци по сортименти от годишен план за ползване на 

дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Сливен” за Обект № 2038 /отд.: 121 „ж”, 

122 „б”/; при прогнозно количество дървесина: 2644 пл.куб.м., прогнозна стойност: 113 237 

/сто и тринадесет хиляди двеста тридесет и седем лева/ без ДДС; срок за изпълнение 

30.12.2020 г.; Обект № 2039 /отд.: 10 „г”, 122 „в”, „г”, 123 „б”/; при прогнозно 

количество дървесина: 2705 пл.куб.м., прогнозна стойност: 107 334 /сто и седем хиляди 

триста тридесет и четири лева/ без ДДС; срок за изпълнение 30.12.2020 г. и Обект № 

2040 /отд.: 43 „н”, „о”, „с”, „т”, „х”, „я”, 69 „м”/; при прогнозно количество дървесина: 

1269 пл.куб.м., прогнозна стойност: 54 314 /петдесет и четири хиляди триста и 

четиринадесет лева/ без ДДС; срок за изпълнение 30.12.2020 г., с оглед факта, че в сроковете, 

определени за подаване на оферти за участие в процедурата за горепосочените обекти няма 
подадено нито едно заявление за участие. 

 

 Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК и да се публикува по реда на чл. 62, 

ал. 2 от „Наредбата”. 
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и 

по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС 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)  


