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З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-10-103 

гр. Котел, 25.05.2021 г. 

за отстраняване на техническа грешка, допусната в процедура № 6162- открит конкурс за 

възлагане добив– сеч и извоз на дървесина  

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 16, ал. 8 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” (ДВ бр. 

26/06.12.2011 г., последно изменена и допълнена ДВ бр. 26/ 29.03.2019 г.), наричана по- долу за 

краткост „Наредбата”, относно процедура № 6162 за провеждане на „ОТКРИТ КОНКУРС” по 

реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за възлагане на добив (сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, съгласно 

одобрен график, в горски територии- държавна собственост от териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС Котел”, от условно обособен обект № 30 от КЛФ 2022,  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. ИЗМЕНЯМ частично: 

1.1. Моя заповед № РД-10-99/20.05.2022 г., в т. 13 от същата, в частта и на часа на 

провеждане на открития конкурс, във връзка с допусната техническа грешка в изписването на 

същия, като до сега действащото обозначение е със следното отбелязване: 

„13. Откритият конкурс ще се проведе на 07.06.2022 г. от 10,00 ч. в 

административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел на ул. „Проф. Павлов” № 

57.“, а след настоящото изменение, придобива следното ново обозначение: 

 „13. Откритият конкурс ще се проведе на 07.06.2022 г. от 11,00 ч. в 

административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел на ул. „Проф. Павлов” № 

57.“; 

1.2. т. 4.1.1. от раздел ІV на конкурсните условия (стр. 7), в частта му на часа на 

провеждане на открития конкурс, във връзка с допусната техническа грешка в изписването на 

същия, като до сега действащото обозначение е със следното отбелязване: 

„4.1.1. Обявената процедура „открит конкурс” ще се проведе на: 07.06.2022 г. от 

10:00 ч. в гр. Котел, ул. ”Проф. Павлов” № 57, в заседателната зала на 

административната сградата на ТП „ДГС Котел““, а след настоящото изменение, 

придобива следното ново обозначение: 
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 „4.1.1. Обявената процедура „открит конкурс” ще се проведе на: 07.06.2022 г. от 

11:00 ч. в гр. Котел, ул. ”Проф. Павлов” № 57, в заседателната зала на 

административната сградата на ТП „ДГС Котел““; 

2. В останалата си част изменените документи остават непроменени. 

3. Настоящата заповед е неразделна част от процедура № 6162. 

4. Настоящата заповед да се публикува към електронната преписка на процедура № 6162 

в срока по чл. 16, ал. 8 от Наредбата. 

5. 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. ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО КОТЕЛ” 

 
МС/РН 
 

 

Изготвил: 

инж. Мария Симеонова, завеждащ административна служба ……………..…дата: 25.05.2022 г. 
(собствено и фамилно име)           (длъжност)                          (подпис) 

 
Съгласувал: 

инж. Росица Недкова,                            юрисконсулт ……………………..…дата: 25.05.2022 г. 
(собствено и фамилно име)           (длъжност)                          (подпис) 
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