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ЗАПОВЕД
№ОД-03-102/13.04.2022г
с. Стара река
На основание чл. чл.23, ал.1, т.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползване на дървесни и недървесни горски продукти”/ „Наредбата”/ и Протокол с вх. №
ОД-03-101/13.04.2022г. от работата на комисията за провеждане на Открит конкурс за
възлагане на дърводобив –сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от
Обекти: 2211 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река - Кипилово”,
открит със Заповед № ОД-03-85/25.03.2022 г., след като прецених констатациите и
решенията на комисията като правилни и законосъобразни.
НАРЕЖДАМ:
На основание чл.24, ал.1, т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползване на дървесни и недървесни горски продукти”/ „Наредбата”/
ПРЕКРАТЯВАМ:
Процедурата за провеждане на Открит конкурс за възлагане на дърводобив –сеч,
извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект 2211 поради факта, че
няма подадена нито една оферта.
С оглед предотвратяване възможността от осуетяване или сериозно затрудняване
изпълнението на дейностите, предвидени за осъществяване в района на ТП "ДГС Стара
река ", с оглед своевременното изпълнение на заложените годишни разчети за приходите,
за осигуряване на предпоставки за успешно извеждане на мероприятията в обектите от
КЛФ 2022 г., имайки предвид, че от ненавременното изпълнение на дейностите може да
последва значителна или трудно поправима вреда за стопанството, и на основание чл. 23,
ал. 3, предложение второ от Наредбата, допускам предварително изпълнение на
настоящата заповед.
Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на продавача, по реда
на чл. 23, ал. 4 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване чрез Директора на ТП „ДГС Стара река
- Кипилово ” пред Административен съд Сливен и/или пред Директора на „ЮИДП” ДП
Сливен по реда на чл. 60 от Административно – процесуалния кодекс в три дневен срок от
съобщаването и.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Георги Христов – зам. директор.
Директор ТП „ДГС Стара река - Кипилово”:……../п/*/п/*............
/инж. Къньо Стоянов/
*Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679

БП

