
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ДП 

ТП  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „МАЗАЛАТ” 

с.Горно Сахране; ул. „Опълченска” №1А; 04357 /2235 – тел., 04357 /2242 – факс; e-mail:dds_mazalat@аbv.bg 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-197/ 11.05.2021 г. 

с.Горно Сахране 
 

  На основание чл.23, ал.1, т.2,и чл.24, ал.1, т.1, 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 от6 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември, 2012г, бр. 96 от 02.12.2016г., изм. ДВ, бр. 55 

от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г. в сила от 29.03. 2019 г.) наричана по-

долу за краткост „Наредбата” 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. ПРЕКРАТЯВАМ процедура „открит конкурс“ за възлагане услугата сеч, извоз, 

разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно 

количество дървесина до дома на  клиента в горски територии – държавна собственост в 

териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП (ЮИДП ДП) 

стопанисвани от ТП ДЛС Мазалат от обект № 2121, открита със Заповед № РД-10-

164/19.04.2020 година на Директора на ТП ДЛС Мазалат. 

 

МОТИВИ: До крайния срок за подаване на оферти – 16:30 часа на 07.05.2021г. не е постъпила 

нито една оферта.  

 

2. На основание чл.23, ал.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, настоящата  заповед да се съобщи по реда на чл.61, ал.1 от АПК на заинтересованите 

лица  и да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС Мазалат и на страницата на  „ЮИДП” ДП 

Сливен . 

           3.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й 

пред Административен съд Стара Загора чрез Директора на ТП ДЛС Мазалат. 

           4.Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Деян Белемезов – 

зам.директор на ТП ДЛС „Мазалат”. 

 

 

                                              Директор ТП ДЛС: зал. Съгл. Регл. (ЕС) 2016/679 

                                                                                                           /инж. Димчо Радев/ 


