ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП- ГР.СЛИВЕН
гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77, e-mail: uidp@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД (препис)
№ РД-10-272/10.12.2020 година
гр. Сливен
за прекратяване на процедура за търг с явно наддаване
за обект № 2103Ц
На основание чл. 172, ал. 2 и ал. 3 от ЗГ, във връзка със заповед № РД-10-250/26.11.2020
година на директора на ЮИДП ДП, чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2, предложение второ, чл. 49,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 55, ал. 2 и ал. 3 и чл. 64, ал. 1, т. 6 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 06.12.2011 г., приета с
ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн. ДВ. бр. 96 от 6 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 16
Ноември, 2012 г, бр. 96 от 02.12.2016 г., изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.,
изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г. в сила от 29.03. 2019 г./, наричана по-долу за краткост
„Наредбата”, относно заповед № РД-10-259/26.11.2020 г. на директора на ЮИДП ДП за
откриване на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества
стояща дървесина на корен от горски територии, с предмет:
Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по
сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за
2021година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от
ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС
Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича”,
І. УСТАНОВИХ, ЧЕ:
1. В публикуваната документация за участие в търга, относно минималните технически
изисквания към участниците, са допуснати нарушения при откриването на търга, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен.
2. На основание чл. 62, ал. 1, т. 6 от наредбата, взех следното
РЕШЕНИЕ:
ПРЕКРАТЯВАМ търга с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни
количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план
за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна
собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП
„ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича”, със следните
МОТИВИ:
Поставените минимални технически изисквания към участниците, представляват
критерии за предварителен подбор – пред първия етап от процедурата, и условия за
допустимост на участниците през втория етап на търга. Последните не могат да бъдат
отстранени без това да промени условията при които търгът е обявен.
Налице е хипотезата на чл. 64, ал. 1, т. 6 от наредбата, предвид което са нарушени
основните принципи и цели на нормативната база, предписани в чл. 2, ал. 2 от наредбата.
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ІІ. На основание чл. 62, ал. 3 от Наредбата, за обезпечаване на навременно изпълнение по
реда на 64, ал. 2 от същата наредба, във връзка с чл. 60, ал. 1, предложение трето, четвърто и
пето от АПК, както и лесовъдското значение на дейността, съгласно чл. 2 от Наредба № 8 от
5.08.2011 г. за сечите в горите и навременното й сезонно изпълнение е безусловна материална
предпоставка за успешно постигане на лесовъдските цели в насаждението, с оглед създаване на
пълноценното и нормалното годишно и сезонно развитие на дървесните видове в насажденията
и осигуряване на благоприятни условия за израстване на младия дървостой, на основание чл.88,
ал. 1, т. 3 от АПК, както и с цел ограничаване на икономическите загуби в условия на
епидемиологична обстановка, относно Ковид-19,
РАЗПОРЕЖДАМ:
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед, относно
осъществяване на процесуалната възможност по реда на чл. 64, ал. 2 от наредба за провеждане
на нова процедура за предварителна продажба на прогнозното количество стояща дървесина на
корен за обект № 2103Ц, при условия, начин и ред, съгласно ЗГ и наредбата.
IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ:
1. Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК в
три (3) дневен срок от съобщаването му, пред Сливенски административен съд, чрез ЦУ на
ЮИДП ДП, независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на АПК.
2. Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред
Сливенски административен съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ.
3. Настоящата заповед, на основание чл. 62, ал. 2 от наредба да се съобщи по реда на АПК.
4. При закупена документация от заинтересувано лице, преди издаването на настоящата
заповед, стойността на същата да бъде възстановена.
5. На основание чл. 62, ал. 2, изречения второ и трето от наредбата, препис от заповедта,
при спазване разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от същата наредба, да се изпрати на заинтересуваните
лица, включително и до директорите на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС
Кости” и ТП „ДГС Тича” за сведение.
Заповедта следва да се публикува към електронната преписка на процедурата. Препис от
същата да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ЦУ на ЮИДП ДП и на
горепосочените стопанства.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Стоян Желев на длъжност:
н-к отдел „Отдаване на дейности и капитално строителство” в ЦУ на ЮИДП ДП.

ЗА ДИРЕКТОР НА ЮИДП ДП: ....... П ....... (заличено чл. 9б, ал. 3 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ)
ИНЖ. СТАНИМИР СОТИРОВ
съгласно заповед за оправомощаване
№ РД-10-250/26.11.2020 година
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