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На основание чл.23, ал.1, т.2 ,и чл.24, ал.1, т.4,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 отб 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 на дейностите сеч,извоз, разкройване 
и рампиране на временен склад на прогнозно количество дървесина от Обект № 223101, част от горските 
територии -  държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно 
предприятие” ДП (ЮИДП ДП) стопанисвани от ТП ДГС Мъглиж, открит със Заповед № РД-10- 
389/09.11.2021 г. година на Директора наТП ДГС Мъглиж.

МОТИВИ: Поради отпадане на необходимостта от провеждане на конкурса в резултат на съществена 
промяна в обстоятелствата, изразяваща се в следното:
Дървесината предмет на настоящата процедура, която следва да се добие от обект № 223101, е обявена за 
продажба чрез провеждане на процедура „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозни количества 
дървесина от този обект. Поради допуснати нарушения при откриването на тайния търг, процедурата е 
прекратена със Заповед № РД-10-396 от 12.11.2021 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж. След прекратяването 
й, дървесината която ще бъде добита от обект № 223101, е включена в предмета на друг вид процедура, а 
именно „електронен търг с еднократно ценово предложение“ за продажба на стояща дървесина на корен от 
обект № 223108.

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 Мъглиж 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 Мъглиж.

4.Контрола по изпъди 
на ТП ДГС Мъглиж.
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