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З А П О В Е Д 
№ ПО-06-437/27.11.2020 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”/, съгласно моя Заповед № ПО-06-332/02.09.2020  г. за откриване на процедура 

 

 

 

НАРЕЖДАМ: 
1. На основание чл. 62, ал.1, т.2 във връзка с чл. 64, ал.1, т.5 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 за Обект № 2066 /отд.: 241 „ж”, 242 „ж”, 244 „д”, 262 

„а”, „и”/; при прогнозно количество дървесина: 927 пл.куб.м., прогнозна стойност: 32 734 

/тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и четири лева/ без ДДС; срок за изпълнение 

30.08.2021 г. по сортименти от годишен план за ползване на дървесина от горите на територията 
на ТП „ДГС Сливен”.  

МОТИВИ: Към настоящия момент отпада необходимостта от провеждане на процедура в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата, отнасяща до реализацията на дървесината 
предвидена за ЛФ 2021. 

 

2. Да бъдат възстановени внесените гаранции 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) 

 


