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З А П О В Е Д 

 
№ РД-10-9 

с. Кипилово, 04.03.2021 г. 

 
На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 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”/, в качеството на упълномощен от Директора на 

„ЮИДП” ДП Сливен с нотариално заверено пълномощно с рег. № 1004 от 03.06.2019 г. на нотариус 

с рег. № 524. 

 
П Р Е К Р А Т Я В А М: 

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив– сеч и извоз на дървесина до временен склад в горски 

територии- държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово” от 

обект № 212 отдели/подотдели: 1075 „ж”, „з”; дърв.вид: бк, гбр, здб, трп, брк ; количество- 579 

пл.м3, начална цена – 15528 /Петнадесет хиляди петстотин двадесет и осем лв/ лв. без ДДС, 

гаранция за участие 776 /Седемстотин седемдесет и шест лв./ лв., срок за сеч и извоз- до 

30.09.2021г; 

Мотиви за прекратяването: на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: „Не е подадена нито 

една оферта в обявения от Възложителя срок”. 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 23, ал. 3 от 

„Наредбата” и чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение изпълнението 

на акта, която вреда би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Кипилово” за изпълни приходната 

част от разчета си за 2021 г. 

Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет 

страницата на „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, ал. 4 от Наредбата. 

На основание чл. 23, ал. 5 от Наредбата, настоящата заповед подлежи на обжалване в 

четиринадесет дневен срок от съобщаването и по реда на АПК. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                                                        /ИНЖ. ЦВ. СТОЕВ – ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КИПИЛОВО”/ 

*заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
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