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           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    
     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

     ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 

   _______________________________________________________________ 
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. „Орешака” №  15А, тел.044/ 622742, факс 044/ 662528, e-mail: dgssliven@uidp-sliven.com 

 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-416/08.12.2022г. 

На основание чл. 24, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.23, ал. 1, т.2 и чл. 24, ал.1, 

т.5 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 моя заповед № ПО-06-409/06.12.2022г. за обявяване на процедура 

„открит конкурс” за възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и 

рампиране до временен склад на маркирана дървесина от обекти № 2301 и № 2306 в горски 

територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен”, 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. На основание чл. 24, ал.1, т.5 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 добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране 

и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от обекти № 2301 и № 2306, със 

следните мотиви:  

Допусната е техническа грешка при изчислението на началните цени за обектите. От една 

страна, резултатът от грешката не отговаря на стопанската цел на процедурата, съответно поставя 

стопанството в обективно противоречие с действащите пазарни дадености в горско-стопанския 

сектор, относно предлаганият продукт (дървесина по категории и сортименти) на принципа за 

„търсене и предлагане”.  

От друга страна, крайният резултат от грешката се възпроизвежда във всички останали 

документи от документацията към процедурата, под формата на вече нанесени стойности, но 

грешни такива. Предвид горното, при евентуални действия за отстраняване на техническата 

грешка, чрез изменение на стойности и числа в таблицата за категории, сортименти и цени на 

дървесината, приложена в Заповед № ПО-06-409/06.12.2022г. за откриване на процедурата, 

същото изменение следва да се извърши и в останалите документи от документацията, които по 

същество са с различна степен на йерархична зависимост един спрямо друг.  

Поредицата поправки може да доведе до утежняване на един или друг запис в съответния 

документ и до разнопосочно възприемане на най-съществените елементи на процедурата – 

относно цена, което поставя заинтересуваните лица и/или участниците в неравноправно 

положение. Грешката се отразява и в стойността на стъпката на наддаване и гаранцията за 

изпълнение, което обуславя липсата на едностранно и непротиворечиво разбиране от 

заинтересованите лица и/или участниците за параметрите на открития конкурс, относно неговото 

провеждане, съответно за бъдещи парични обезпечения на изпълнението на договора. 

Предвид горепосоченото, установената техническа грешка, ведно с нейните многостранни 

фактически последици, представлява обстоятелство от вида на допуснати нарушения при 

откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени без това да 

промени условията, при които той е обявен. 

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

от „Наредбата”, за обезпечаване на навременно изпълнение във връзка с чл. 60, ал. 1, 
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предложение трето и четвърто от АПК, предвид динамичните климатични условия на сезона, 

навременното извършване на лесовъдските мероприятия за осигуряване на благоприятни 

условия за презимуване на подраста в обекта, съответно на целите насаждения и осигуряване на 

бъдещо перспективно развитие във възрастовата им структура и здравословно им състояние, с 

оглед на характеристиката им на възобновяем ресурс с национално и обществено значение, 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

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

(3) дневен срок от съобщаването му, пред Сливенски административен съд, чрез ТП „ДГС 

Сливен“, независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на АПК. 

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

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

Настоящата заповед да се публикува по реда на чл. 9в от „Наредбата”. 

 

 

 

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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