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ЗАПОВЕД 
№ РД-10-191/20.11.2020 г. 

с. Кости, общ. Царево, област Бургас. 
 

Въз връзка с издадената на основание чл. 2, т. 2 , чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, т. 1 чл. 15, ал. 3 

и 4 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), Заповед № РД-10-188/16.11.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“ за провеждане на 

01.12.2020 г. от 10,00 часа на открит конкурс за добив на дървесина от Обекти №№ 2102, 2103, 2104, 

2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 от ЛФ 2021 г., съгласно утвърдени план-сметки от Директора на 

„ЮИДП“ ДП – гр. Сливен с № ОД-04-1845/16.11.2020 г., № ОД-04-1846/16.11.2020 г., № ОД-04-

1847/16.11.2020 г., № ОД-04-1844/16.11.2020 г., № ОД-04-1841/16.11.2020 г., № ОД-04-

1848/16.11.2020 г., № ОД-04-1850/16.11.2020 г., № ОД-04-1849/16.11.2020 г. и № ОД-04-

1843/16.11.2020 г., предвид следните  
 

МОТИВИ: 
 

При преглед на публикуваната от ТП „ДГС Кости“ в интернет страницата на „ЮИДП“ДП – гр. 

Сливен процедура „Открит конкурс“ за добив на дървесина с адрес: http://www.uidp-

sliven.com/procedures/4836, бе открита очевидна фактическа грешка в утвърдената план-сметка за 

обект № 2109, която съответно е пренесена в заповедта за откриване на процедурата и в 

документацията, а именно при изписване на подотделите на обект № 2109, в който ще се извършва 

добив на дървесина погрешно са записани подотделите „218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и“, вместо 

правилните подотдели „105:б, к; 109:в, г, д, е, з, о; 110:г, д, ж, з“, за обект № 2109 - дървесните 

видове, обема на дървесината за добив и стойността на обекта са коректни, поради което 

очевидната фактическа грешка следва да бъде поправена и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК 
 

                                                      ДОПУСКАМ: 
 

Поправка на очевидна фактическа грешка: 

1. В моя Заповед № РД-10-188/16.11.2020 г. като в точка две, в предмета на процедурата да се 

чете „№ 2109 (подотдели: 105:б, к; 109:в, г, д, е, з, о; 110:г, д, ж, з)“, а в таблицата на ред девет, 

колона две за „Отдел, подотдел“ да се чете „105:б, к; 109:в, г, д, е, з, о; 110:г, д, ж, з“; 

2. В цялата документация навсякъде да се чете „№ 2109 (подотдели: 105:б, к; 109:в, г, д, е, з, 

о; 110:г, д, ж, з)“, вместо № 2109 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и)“. 

2. Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № РД-10-188/16.11.2020 г. на Директора 

на ТП „ДГС Кости“, която в останалата си част остава непроменена, респективно и документацията 

в останалата си част остава непроменена. 

3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Кости”/„ЮИДП” ДП - гр. 

Сливен на адреса на процедурата: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4836. 

4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора при ТП „ДГС Кости”. 

 

/…..П……./ заличени лични данни   

съгласно ЗЗЛД и  

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

      Директор на ТП „ДГС Кости“ 
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