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ЗАПОВЕД  

№ РД - 10 - 582 

Стара Загора, 15.12.2022 год. 

 

На основание на чл. 174, ал.2 от Закон за горите  и  чл.23, ал.1, т. 2 във връзка с 

чл.24, 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 

 

 НАРЕЖДАМ:  

I. ПРЕКРАТЯВАМ процедура „открит конкурс”  с предмет: възлагане на услуга „сеч, 

извоз на временен склад,  сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана 

дървесина“, по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1  от Наредбата, от държавни горски 

територии в обхвата на ТП „ДГС Стара Загора“ в  обект №235101, открит с моя Заповед 

№ РД-10-514 от 14.12.2022г. 

 МОТИВИ: При проверка на документите, съдържащи се в офертата на 

единствения участник в процедурата - фирма „Си Ем Си форест“ ЕООД, ЕИК 201949234, 

гр. Стара Загора, Комисията е  установила, че участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Направеното от 

участника ценово предложение е в размер надвишаващ размера на прогнозната стойност 

за обекта. Във връзка с направените констатации и на основание чл.22, ал.4, т.3 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, и т.1.3 от Раздел IV от Условията за провеждане на 

открития конкурс за обект 235101, утвърдени с моя Заповед № 514 от 25.11.2022 г., 

Комисията е отстранила участник „Си Ем Си форест“ ЕООД, ЕИК 201949234 от 

процедурата. Възприемам изцяло мотивите на комисията, изложени в протокола от 

работата й, като правилни и законосъобразни. Поради липсата на други подадени оферти 

за участие в открития конкурс за Обект №235101, и на основание чл. 24, ал.1, т.2 от 

Наредбата, прекратявам процедурата. 

II. Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет (14) дневен срок от 

съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДП ДП ТП ДГС Стара Загора пред 

Административен съд Стара Загора. 

III. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страниците на „ЮИДП“ ДП – 

гр. Сливен и ТП „ДГС Стара Загора“, по реда на чл.22, ал.4 от Наредбата. 

IV. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Иван Гагов – зам. 

директор на ТП „ДГС Стара Загора“. 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС Стара Загора :  залич. на осн. Регл (ЕС)2016/679 
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