МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”
8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-56 /15.12.2020 г.
гр. Нова Загора
На основание чл. чл.23, ал.1, т.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползване на дървесни и недървесни горски продукти”/ „Наредбата”/ и Протокол с вх. №
ПО-06-10/15.12.2020 г. от работата на комисията за провеждане на Открит конкурс с
предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост
в териториалния обхват на дейност на ТП “ДГС Нова Загора” по реда на чл. 12, ал. 1,
и чл.15, ал.1” в Обособен Обект № 2101НЗ, открит със Заповед № РД-10-53/26.11.2020
г., след като прецених констатациите и решенията на комисията като правилни и
законосъобразни:
НАРЕЖДАМ:
I. На основание чл. чл.24, ал.1, т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползване на дървесни и недървесни горски продукти”/ „Наредбата”/
ПРЕКРАТЯВАМ:
Процедурата за провеждане на Открит конкурс за възлагане на дърводобив –сеч,
извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект 2101НЗ с подотдели: 32в, 32-м, 62-н, 65-м, 65-о, 68-х, 71-и, 75-а, 76-н, 82-б, 82-г, 82-ж, 84-а, 84-б, 84-к, 126-п,
126-р, 128-б, с количество дървесина – 2745 пл. куб.м. лежаща маса и прогнозна цена на
услугата 63135,00 (шестдесет и три хиляди сто тридесет и пет) лева без ДДС и срок за
изпълнение: 31.12.2021 г.
МОТИВИ :
До изтичане срока за подаване на предложенията, в регистъра по чл.19, ал.3 от
НАРЕДБАТА за участие в процедурата няма регистрирана нито една оферта, което е
основание за прекратяване на конкурса.
Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС Нова
Загора” и да се съобщи за сведение и изпълнение на заинтересованите лица.
Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Нова Загора”
пред Административен съд – Сливен и/или пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен
по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Нова Загора”: /п/..…чл. 2 от ЗЗЛД....
/ заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /

