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З А П О В Е Д 
№ ПО-06-199/13.04.2022год. 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с 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 ползването на дървесина и недървесни горски продукти" /Наредбата/ във връзка 

с Протокол с вх. № ПО-06-196/12.04.2022г. на комисията, назначена с моя Заповед № ПО-06-

195/12.04.2022г. за провеждане на процедура „открит конкурс” за възлагане на дейности в горски 

територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“, с предмет: товарене, 

транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на физически лица от 

Обекти № 2201ТР, № 2202ТР, № 2203ТР, № 2204ТР и № 2205ТР,  открита с моя заповед № 

ПО-06-158/18.03.2022г. за обявяване на процедура, след като прецених констатациите и 

решенията на комисията като правилни и законосъобразни, 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. 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 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти" /Наредбата/, ПРЕКРАТЯВАМ 

процедура „открит конкурс” за възлагане на дейности в горски територии – държавна собственост, 

в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“, с предмет: товарене, транспорт и разтоварване на 

дървесина от временен склад до адрес на физически лица от Обекти № 2201ТР, № 2202ТР, 

№ 2203ТР, № 2204ТР и № 2205ТР , със следният мотив: 

 Не е подадена нито една оферта в обявения срок за подаване на оферти за участие в 

процедурата. 

 

Настоящата Заповед да се публикува по реда на чл. 23, ал. 4 от „Наредбата” на интернет 

страницата на ТП „ДГС Сливен“. 

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

електронната страница на възложителя в електронната преписка на процедурата, се приема, че 

заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването 
й по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен. 

 

 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ ________(п)_________ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН” 
 
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
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