
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
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З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-495 

гр. Котел, 15.12.2021 г. 
 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с 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 оправомощен от Директора на „ЮИДП” ДП 

Сливен, във връзка с протокол с входящ № ОД-03-206 от 15.12.2021 г. на комисията, 

назначена с моя Заповед № РД-10-484/ 15.12.2021 г., за провеждане на открит конкурс за 

възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти № 3/22 и № 4/22 

от КЛФ 2022, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит с моя Заповед № РД-10-343 от 26.11.2021 г., след като прецених констатациите и 

решенията на комисията, като правилни и законосъобразни,  
 

П Р Е К Р А Т Я В А М  : 

1. Процедура № 5841- Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина 

до временен склад от Обект № 4/22, отд./подотд. 221 „а“, 222 „а“, „г“, „ж“ 226 „а“, дърв.вид: 

бб, здгл, чб, бк, гбр, количество: 1203 пл.м3, начална цена: 38121 (тридесет и осем хиляди 

сто двадесет и един лева) лв. без включен ДДС, гаранция за участие: 1906 (хиляда 

деветстотин и шест лева) лв., срок за изпълнение: 31.12.2022 г.; 

2. Мотиви за прекратяването: на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: 

„Възложителят прекратява открития конкурс когато не е подадена нито една оферта”, а 

именно: Не е подадена нито една оферта в обявения срок за участие в открития конкурс 

за обект № 4/22. 

3. С оглед запазване на интересите на стопанството, на основание чл. 23, ал. 3 от 

Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, за обезпечаване на навременно изпълнение във връзка с чл. 

60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, предвид динамичните климатични условия 

на сезона, навременното извършване на лесовъдските мероприятия за осигуряване на 

благоприятни условия за презимуване на подраста в обекта, съответно на цялото насаждение 

и осигуряване на бъдещо перспективно развитие във възрастовата му структура и 

здравословното му състояние, с оглед на характеристиката му на възобновяем ресурс с 

национално и обществено значение,  

РАЗПОРЕЖДАМ: 

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, съгласно мотивите по т. 3.  

4. Административни указания: 

4.1. Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК в 

три (3) дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд, чрез ТП „ДГС Котел“, 

независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред 

Административен съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ. 

5. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и 

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

6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Симеон Симеонов- заместник 

директор. 
 

                  /п/,/п/* *заличени обстоятелства,  съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

 

ИНЖ. РОСИЦА НЕДКОВА 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО КОТЕЛ” 
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Изготвил: 

инж. Мария Симеонова, завеждащ административна служба ……………..…дата: 15.12.2021 г. 
(собствено и фамилно име)           (длъжност)                          (подпис) 

 
Съгласувал: 

Мария Грунова,                                        юрисконсулт ……………………..…дата: 15.12.2021 г. 
(собствено и фамилно име)           (длъжност)                          (подпис) 

информация,  съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
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