
М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД

Адрес: гр. Тополовград, ПК: 656 0 , ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0 4 7 0 /5 2 2 1 0 , e-m ail: d lstO D olovgrad@ »idp-sliven .com .

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-79/12.04.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал. 1, т. 1 от същото правно предписание 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"/ и протокол с вх. № ОД-ОЗ-54/11.04.2022 г. на комисията назначена с моя заповед 
РД-10-78/11.04.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлее 
в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. на 
Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обект № 2208 - начална цена 13 122,00 лв. без ДДС, количество дървесина 403 m3 и срок 
за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Не ~ ; М
- управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска 
предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 13 122,00 лв. /тринадесет хиляди сто 
двадесет и два лева и 0 стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

II. О П Р Е Д Е Л Я М :

За изпълнител на дейността в обект № 2208: „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399,
представлявано от Н< з М: - управител, седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените 
дейности - 13 122,00 лв. /тринадесет хиляди сто двадесет и два лева и 0 стотинки/ без ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1 .Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 
обект № 2208 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена с моя Заповед № РД-10-78/11.04.2022г. следва да провери редовността и 
съответствието на представените документи, за което да изготви протокол, който да ми бъде 
предоставен за утвърждаване.



интернет страницата на “ЮИДЛГ ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград’4. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 
-  инж. Яна Малинова.

Тополовград“/



М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
Адрес: гр. Тополовград, ПК: 65 6 0 , ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0 4 7 0 /5 2 2 1 0 , e -m ail: d lsto p o lo v g rad @ u id D -sliv en .co m .

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-80/12.04.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал. 1, т. 1 от същото правно предписание 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”/ и протокол с вх. № ОД-ОЗ-54/11.04.2022 г. на комисията назначена с моя заповед 
РД-10-78/11.04.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлее 
в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. на 
Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обект № 2206 - начална цена 29 680,00 лв. без ДДС, количество дървесина 866 m3 и срок 
за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Н ^  М 
- управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска 
предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 29 680,00 лв. /двадесет и девет хиляди 
шестстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

И. О П Р Е Д Е Л Я М :  

За изпълнител на дейността в обект № 2206: „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399,
представлявано от Н Ми - управител, седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените 
дейности - 29 680,00 лв. /двадесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/без 
ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 
обект № 2206 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена с моя Заповед № РД-10-78/11.04.2022г. следва да провери редовността и

mailto:dlstopolovgrad@uidD-sliven.com


предоставен за утвърждаване.
4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува на 

интернет страницата на “ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 
-  инж. Яна Малинова. п

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД

Адрес: гр. Тополовград, ПК: 6560, ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0470/52210, e-mail: d lstopolovm d@ uidp-sliven .com .

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-81/12.04.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал.1, т. 1 от същото правно предписание 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"/ и протокол с вх. № ОД-ОЗ-54/11.04.2022 г. на комисията назначена с моя заповед 
РД-10-78/11.04.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлее 
в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. на 
Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обект № 2212 - начална цена 16 476,00 лв. без ДДС, количество дървесина 508 m3 и срок 
за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Н  ~ i Мг 
- управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска 
предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 16 456,00 лв. /шестнадесет хиляди 
четиристотин петдесет и шест лева и 0 стотинки / без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник. 

И. О П Р Е Д Е  Л Я М :

За изпълнител на дейността в обект № 2212: „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399,
представлявано от Н ^  М управител, седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените 
дейности - 16 456,00 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева и 0 стотинки / 
без ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 
обект № 2212 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена с моя Заповед № РД-10-78/11.04.2022г. следва да провери редовността и

mailto:dlstopolovmd@uidp-sliven.com


предоставен за утвърждаване.
4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува на 

интернет страницата на “ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 
-  инж. Яна Малинова.

ВЪЗЛОЖИТЕ &  т„  г..........
/инж. Н. Лафчи иректор ТП“ДЛС

Тополовград“/



М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
Адрес: гр. Тополовград. ПК: 6560, ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0470/52210, e-mail: dlstopolovgrad@ uidp-sliven.com .

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-82/12.04.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал. 1, т. 1 от същото правно предписание 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”/ и протокол с вх. № ОД-ОЗ-54/11.04.2022 г. на комисията назначена с моя заповед 
РД-10-78/11.04.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлее 
в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДПС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. на 
Директора на ТП „ДПС Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обект № 2223 - начална цена 28 641,20лв. без ДДС, количество дървесина 778 m3, подлее 
315 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „ДАЙЦ“ ЕООД, ЕИК 160075670, представлявано от Ц 
В [ - управител, седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“ №
49, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 28 641,20 лв. /двадесет 
и осем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки/без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник. 

II. О П Р Е  Д Е  Л Я М :

За изпълнител на дейността в обект № 2223: „ДАЙЦ“ ЕООД, ЕИК 160075670,
представлявано от Ц] В " i - управител, седалище и адрес на управление:
гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“ № 49, с най-ниска предложена цена за изпълнение на 
възложените дейности - 28 641,20 лв. /двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и един 
лева и двадесет стотинки/ без ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 
обект № 2223 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена с моя Заповед № РД-10-78/11.04.2022г. следва да провери редовността и

mailto:dlstopolovgrad@uidp-sliven.com


предоставен за утвърждаване.
4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува на 

интернет страницата на "ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 
-  инж. Яна Малинова.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....  .........
/инж. Н. Лафчиев -директор ТП“ДЛС

Тополовград“/



М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД

Адрес: гр. Тополовград, ПК: 6560, ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0470/52210, e-mail: dlslopolovgrad@ uidp-sliven.com .

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-83/12.04.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от същото правно предписание 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”/ и протокол с вх. № ОД-ОЗ-54/11.04.2022 г. на комисията назначена с моя заповед 
РД-10-78/11.04.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлее 
в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. на 
Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обект № 2224 - начална цена 27 174,64лв. без ДДС, количество дървесина 820 m3, подлее 
8 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „ДАЙЦ“ ЕООД, ЕИК 160075670, представлявано от Ц 
В' " - управител, седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“ №
49, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 27 174,64 лв. /двадесет 
и седем хиляди сто седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник. 

II. О П Р Е Д Е  Л Я М :

За изпълнител на дейността в обект № 2224: „ДАЙЦ“ ЕООД, ЕИК 160075670,
представлявано от U "  i Bi - управител, седалище и адрес на управление:
гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“ № 49, с най-ниска предложена цена за изпълнение на 
възложените дейности - 27 174,64 лв. /двадесет и седем хиляди сто седемдесет и четири лева и 
шестдесет и четири стотинки/ без ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1 .Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 
обект № 2224 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена с моя Заповед № РД-10-78/11.04.2022г. следва да провери редовността и

mailto:dlslopolovgrad@uidp-sliven.com


предоставен за утвърждаване.
4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува на 

интернет страницата на “ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 
-  инж. Яна Малинова. / (\/Р[у\ ' Л -,\

ВЪЗЛОЖИТЕ
/инж. Н. Лафчиев -/директор ТП“ДЛС

Тополовград“/



М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
Адрес: гр. Тополовград, ПК: 6560, ул. Александър Стамболийски 17, тел. 0470/52210, e-mail: dlstopolovgrad@ uidp-sliven.com ,

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-84/12.04.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от същото правно предписание 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”/ и протокол с вх. № ОД-ОЗ-54/11.04.2022 г. на комисията назначена с моя заповед 
РД-10-78/11.04.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлее 
в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 
2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. на 
Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обект № 2226 - начална цена 15 930,15 лв. без ДДС, количество дървесина 510 m3, подлее 
26дка и срок за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „МИК 7476“ ООД, ЕИК 202713634, представлявано от М a Ki
-  управител, седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, 
ж.к. Съединение, бл. 20, вх. Б, ет. 2, ап. 25, с най-ниска предложена цена за изпълнение на 
възложените дейности - 15 899,00 лв. /петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 0 
стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

II. О П Р Е Д Е Л Я М :

За изпълнител на дейността в обект № 2226: „МИК 7476“ ООД, ЕИК 202713634,
представлявано от Мг_ а К' -  управител, седалище и адрес на управление гр.
Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ж.к. Съединение, бл. 20, вх. Б, ет. 2, ап. 25, с най- 
ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 15 899,00 лв. /петнадесет 
хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 0 стотинки/ без ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 
обект № 2226 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена с моя Заповед № РД-10-78/11.04.2022г. следва да провери редовността и

mailto:dlstopolovgrad@uidp-sliven.com


предоставен за утвърждаване.
4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува на 

интернет страницата на “ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 
-  инж. Яна Малинова.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ*


