ЗАПОВЕД
№ РД-10-161/17.09.2020 г.
с. Кости, общ. Царево, област Бургас.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 69, ал.
1, чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 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“ (Наредбата) във връзка с открита с моя Заповед
№ РД-10-142/02.09.2020 г. процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
„Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост,
обособена в Обект № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС
Кости“ и предвид следните
МОТИВИ:
Видно от регистъра за входиране на офертите за участие в настоящия открит
конкурс и Протокола на комисията, назначена от мен за провеждане на процедурата, в
срока, определен със заповедта за откриване на търга - до 14:30 часа на 17.09.2020 г.
няма подадени оферти за участие, с оглед на което
НАРЕЖДАМ:
1. Прекратявам откритата с моя Заповед № РД-10-142/02.09.2020 г. процедура за
провеждане на търг с тайно наддаване за „Продажба на добита дървесина на
прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003-1, от
временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“.
2. С оглед запазване интересите на стопанството във връзка с изпълнението на
Годишния план за реализация на дървесина, на основание чл. 60 от АПК, във връзка с чл.
23, ал. 3 от Наредбата допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.
3. Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС .
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора на ТП „ДГС
Кости”.
Заповедта в частта, в която е допуснато предварителното й изпълнение може да бъде
обжалвана от заинтересованите страни пред Административен съд – Бургас, на основание
чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването й.
Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Кости” пред
Административен съд – Бургас и/или пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен по реда
на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
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