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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  (+359453) 42373,   факс (+359453) 42920,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-263 

гр. Котел, 29.09.2022 г. 
 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с 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”/, в качеството на оправомощен от Директора на „ЮИДП” ДП 

Сливен,   
 

П Р Е К Р А Т Я В А М  : 

 

1. Процедура № 6328- Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до 

временен склад от условно обособен обект № 51 от КЛФ 2022, включващ отдели/подотдели: 

45 „б“, „л“, от дървесни видове: бк, здб, гбр, трп, количество: 951 пл.м3, начална цена: 36198 

(тридесет и шест хиляди сто деветдесет и осем лева) лв. без включен ДДС, гаранция за 

участие: 1810 (хиляда осемстотин и десет лева) лв. и срок за изпълнение: 31.12.2022 г. 

2. Мотиви за прекратяването: на основание чл. 24, ал. 1, т. 4, предложение първо от 

Наредбата: „Възложителят прекратява открития конкурс когато отпадне необходимостта от 

провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата”, а именно: ТП 

„ДГС Котел“ има назначени собствени работници и отделите са планирани за местно 

население, а с провеждане на открития конкурс за обект № 51 сроковете  се удължават и ще 

стане невъзможно добиването на дървата за огрев през зимния период. 

3. С оглед запазване на интересите на стопанството, на основание чл. 23, ал. 3 от 

Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, за обезпечаване на навременно изпълнение във връзка с чл. 

60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, предвид динамичните климатични условия 

на сезона, навременното снабдяване на местното население с дърва за огрев,  

РАЗПОРЕЖДАМ: 

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, съгласно мотивите по т. 3.  

4. Административни указания: 

4.1. Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК в 

три (3) дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд, чрез ТП „ДГС Котел“, 

независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред 

Административен съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ. 

5. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и 

„ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, ал. 4 от „Наредбата”. 

6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Христин Кючуков- заместник 

директор. 

 

 

                  /п/,/п/*  

*заличени обстоятелства, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

 

ИНЖ. РОСИЦА НЕДКОВА 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО КОТЕЛ” 
МС/ 

Изготвил: 

Инж. Мария Симеонова, завеждащ административна служба,……………………………..29.09.2022 г.                  
(собствено и фамилно име)           (длъжност)                          (подпи чл. 2 от ЗЗЛД 
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