
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-179/ 25.06.2020 г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020 г. търг с тайно  
наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти  с  с  
№2004-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2015-1, 2016-1, 2018-1, 2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград". 

КЛАСИРАМ:  

1. ЗА ОБЕКТ № 2025-1: 
На първо  място - “АНИ- МАГ 2013”ЕООД  с  предложена цена в 

размер на  34 289.00 лева /тридесет и четири хиляди  двеста осемдесет и 
девет  лева / без ДДС, равна на началната за този обект.  

2.На второ място – няма 

3.Отстранени участници -  няма 

 

     ОПРЕДЕЛЯМ : 
 За  Купувач на прогнозни количества дървесина за Обект № 2025-1  - 

“АНИ- МАГ 2013”ЕООД  с  предложена цена в размер на  34289.00 лева / 
тридесет и четири хиляди  двеста осемдесет и девет  лева / без ДДС  , 
равна на началната за този обект .    

Мотиви:Офертата на кандидата отговаря на изискванията  на закона и 
условията за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни 
количества дървесина  от Обект 2025-1   

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

 

 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-180 / 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от  25.06.2020г. от работата на 
комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. за да  проведе 
обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  наддаване за 
продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  №2004-1, 2008-1, 

2009-1, 2011-1, 2015-1 , 2016-1, 2018-1, 2019-1 и 2025-1   в горски територии 
държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС „Ивайловград". 

  

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
    ЗА ОБЕКТ №2004-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до „ЮИДП” 
– гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до Административен 
съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва значителна 
или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на заповедта може да 
доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и неизпълнение на 
финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. Кандидатът е предложил 
цена  над началната за обекта. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 от 
АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от съобщаването му 

на заинтересованите страни пред Административен съд Хасково. 
На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 
61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  на 
основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС Ивайловград, 

както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

 

Директор :  ...........................................     
  /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-181 / 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  
наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  
№2004-1,2008-1,2009-1,2011-1 и 2015-1 , 2016-1, 2018-1,2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград" 

  

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
    ЗА ОБЕКТ №2008-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловгра 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на 
заповедта може да доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и 
неизпълнение на финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. 
Кандидатът е предложил цена  над началната за обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 
от АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд 
Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-182 / 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  
наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  
№2004-1 ,2008-1, 2009-1, 2011-1, 2015-1, 2016-1, 2018-1, 2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград"  

 

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
    ЗА ОБЕКТ №2009-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловгра 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на 
заповедта може да доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и 
неизпълнение на финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. 
Кандидатът е предложил цена  над началната за обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 
от АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд 
Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-183/ 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  

наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  
№2004-1,2008-1,2009-1,2011-1 и 2015-1 , 2016-1, 2018-1,2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград".  

  

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
    ЗА ОБЕКТ №2011-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на 
заповедта може да доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и 
неизпълнение на финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. 
Кандидатът е предложил цена  над началната за обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 
от АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд 
Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-184/ 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  

наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  
№2004-1,2008-1,2009-1,2011-1 и 2015-1 , 2016-1, 2018-1,2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград".  

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
    ЗА ОБЕКТ №2015-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на 
заповедта може да доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и 
неизпълнение на финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. 
Кандидатът е предложил цена  над началната за обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 
от АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд 
Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 

№ РД.10-185 / 25.06.2020г. 
гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и 
във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. от работата на комисия, назначена със  
Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-

164/09.06.2020г. търг с тайно  наддаване за продажба на прогнозни количества 
дървесина   от обекти  с  с  №2004-1,2008-1,2009-1,2011-1 и 2015-1 , 2016-1, 2018-

1,2019-1 и 2025-1   в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на 
ТП ДГС „Ивайловград". 

  

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
ЗА ОБЕКТ №2016-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград 

Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една оферта  от 
кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до „ЮИДП” – 

гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до Административен съд – 

гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” допущам предварително 
изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на заповедта може да доведе до 
финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и неизпълнение на финансовия план.Няма 
класиран кандидат за обекта. Кандидатът е предложил цена  над началната за 
обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 от АПК 
подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от съобщаването му на 
заинтересованите страни пред Административен съд Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , настоящата заповед да 
бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  на основание чл. 
67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС Ивайловград, както и  на интернет 
страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................     

  /инж. Любомир Янев /    

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-186 / 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  
наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  
№2004-1,2008-1,2009-1,2011-1 и 2015-1 , 2016-1, 2018-1,2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград".  

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
ЗА ОБЕКТ №2018-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на 
заповедта може да доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и 
неизпълнение на финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. 
Кандидатът е предложил цена  над началната за обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 
от АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд 
Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 

«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

ЗАПОВЕД 
№ РД.10-187 / 25.06.2020г. 

гр. Ивайловград 

 

         На основание чл.69 ал.1 вр. чл.65 ал.1 вр. чл.23, 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”  и във връзка с утвърден Протокол от 25.06.2020г. 
от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-177/25.06.2020 год. 

за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-164/09.06.2020г. търг с тайно  
наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина   от обекти  с  с  
№2004-1,2008-1,2009-1,2011-1 и 2015-1 , 2016-1, 2018-1,2019-1 и 2025-1   в 
горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС 
„Ивайловград". 
 

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА :  
    ЗА ОБЕКТ №2019-1 в тертиториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград 

 Мотиви: В определеният в процедура срок , не е подадена нито една 
оферта  от кандидат за този обект. 

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от 
съобщаването и по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
„ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до 
Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” 
допущам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на 
заповедта може да доведе до финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и 
неизпълнение на финансовия план.Няма класиран кандидат за обекта. 
Кандидатът е предложил цена  над началната за обекта.. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 
от АПК подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд 
Хасково. 

На основание чл. 70 ал.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”  , 

настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 
чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и да бъде публикувана  
на основание чл. 67 от Наредлата на интернет страницата на ТП ДГС 
Ивайловград, както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

Директор :  ...........................................    
   /инж. Любомир Янев /    


