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З А П О В Е Д 

№ РД -10- 557 

Ст. Загора, 11.11.2021 година 
 

 

  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” , наричана по-долу за краткост 

„Наредбата”, и въз основа на утвърден от мен Протокол №1 от 11.11.2021г. на Комисията 

назначена с моя Заповед № РД-10-556/11.11.2021 г.,    

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

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

разкройване, рампиране в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на  тир 

станция“ от държавни горски територии, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара 

Загора, възложена по реда на 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,  от  обект №215109 ,открит със Заповед № РД-10-520/25.10.2021 г. 

на Директора на ТП ДГС Стара Загора. 

 

МОТИВИ:  До крайния срок за подаване на оферти за участие в открития конкурс – 17:00 часа на 

10.11.2021г. 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 ДГС Стара Загора 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 ДГС Стара Загора. 

4. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Иван Гагов – зам. 

директор на ТП ДГС Стара Загора. 

 
 

 

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС Стара Загора :  залич. на осн. Регл (ЕС)2016/679 

 

                                                              /инж. Иван Чергеланов/ 
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