
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО,. ХРАНИТЕ  И  ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  „ЕЛХОВО” 
8700  Гр.Елхово, ул.”Сан Стефано” № 13 тел.0478/88262,е-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д 
№ РД-10-146 

от 18.09.2020 г.,гр.Елхово 

 

На основание чл.24, ал.1, т1, 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” / в сила от 06.12.2011г.Приета 

с ПМС № 316 от 24.11.2011г.Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 

Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 

2017г.,изм. и доп.  ДВ, бр.26 от  29 март 2019 г. в сила от 29 март 2019г./ 
 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

Да бъде прекратена процедурата търг с тайно наддаване с предмет: „Продажба на 

прогнозни количества на добита дървесина от обект № 2027, гори държавна 

собственост на територията на ТП ДГС „Елхово, по категории дървесина с количества, 

начални цени и гаранции за участие и срок за транспортиране, както следва: 

 

Обект 

№ Отдел подотдел 

Дървесен 

вид 

Прогнозен 

обем 

Начална 

цена 

/лв./ без 

ДДС 

Размер на 

гаранция 

за участие               

/лв./ 

Краен срок за 

транспортиран

е на дървесина 

Краен срок 

на договора /м3/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2027 
74в,74г,74д, 

414в,414д,415ж,4 

438в,438д 
чб 23 1725 86,25 31.12.2020г 31.01.2021г. 

 

Мотиви: Прекратявам процедурата на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата за 

възлагане и Протокол на комисията назначена със Заповед РД № 10-145/18.09.2020г.:  

В срокът за подаване на оферти, не е подадена нито една такава. 

 

     Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се 

публикува на интернет страницата на „ЮИДП” ДП – гр. Сливен и ТП ДГС Елхово. 

     Контрол по изпълнение на заповедта ми възлагам на зам. директор при ТП„ДГС 

Елхово” – инж. Кирил Кирилов. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “ЕЛХОВО”: 

                    /п/* 

*заличена информация, 

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  

ИНЖ. Н. МИШИНЕВ 


