
  

  

                            МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“ 

________________________________________________________________ 
Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух” № 1, тел. +359886843613, e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com 

  

З А П О В Е Д 
№ РД-10-33/25.02.2022 г. 

                                                        с. Кости, общ. Царево 

 

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), във връзка с 

открит със Заповед № РД-10-23/09.02.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Кости” открит 

конкурс и протокол на Комисията, назначена със Заповед № РД-10-32/25.02.2022 г. на 

Възложителя за класиране на участниците в проведения на 25.02.2022 г. от 10:00 часа 

открит конкурс за възлагане изпълнението на дейността: „Товарене, транспортиране и 

разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП 

„ДГС Кости“ до с. Кости и с. Българи“ и предвид следните 

 

                                                        МОТИВИ: 

В срока за подаване на оферти няма подадени заявления за участие в конкурса 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

1. ПРЕКРАТЯВАМ открития със моя Заповед № РД-10-23/09.02.2022 г. открит 

конкурс възлагане изпълнението на дейността: „Товарене, транспортиране и 

разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП 

„ДГС Кости“ до с. Кости и с. Българи. 

2. С оглед запазване интересите на стопанството и обществения интерес от 

възлагане на дейността, считам, че следва да се пристъпи към хипотезата на чл. 60, ал. 1 

и ал. 2 от АПК, с оглед на което допускам предварително изпълнение на 

настоящата заповед. 

3. Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС . 

На основание чл. 9б, ал. 5 от Наредбата, с публикуването на настоящата заповед 

на електронната страница на възложителя, се приема, че заинтересованите лица и 

участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора на ТП „ДГС 

Кости”. 

Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Кости” 

пред Административен съд – Бургас и/или пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен 

по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 

Настоящата заповед в частта с разпореждане за предварително изпълнение може 

да бъде обжалвана от заинтересованите страни пред Административен съд – Бургас, на 

основание чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването й. 

 /…П../ заличени лични данни    

съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679                      

Директор на ТП „ДГС Кости“   


