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                               ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” 
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З А П О В Е Д   

 
  № РД– 10-73 

 
гр. Карнобат, 10.03.2023 г. 

 
           На основание  чл.174, ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.23, ал.1, т.2, 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), във връзка с протокол на комисия, 
назначена с моя Заповед № РД-10-72/10.03.2023 год. за провеждане на открит конкурс 
за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно 
количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт 
и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски 
територии за обект № 12309, подотдели: 1149 „а”, 1150 „г”, в териториалния обхват на 
ТП «ДГС Карнобат» ЛФ 2023,  

 
ПРЕКРАТЯВАМ: 

 
 
1. Открит конкурс за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране 

на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с 
товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, 
от държавни горски територии за обект № 12309, подотдели: 1149 „а”, 1150 „г” в 
териториалния обхват на ТП «ДГС Карнобат», открит с моя заповед № РД-10-
52/21.02.2023 г. 
 

2. Мотиви за прекратяването: на основание чл.24, ал.1, т.1 от „Наредбата”: 
„Възложителят прекратява открития конкурс, когато не е подадена нито една 
оферта”, а именно: Не е подадена нито една оферта в обявения срок за участие в 
открития конкурс. 

 
3. Заповедта подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60 от АПК (във 

връзка с изпълнението на годишния план за реализация на дървесина и запазване 
интересите на стопанството, изразяващи се в изпълнение на финансов план за 2023 
година, като в случай на закъснение в изпълнението, може да последват 
значителни вреди, относно възникнали търговски взаимоотношения, изплащане на 
трудови възнаграждения и др. от значение за правилното функциониране на 
поделението), във връзка с чл.23, ал.3 от 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. 
Разпореждането за предварително изпълнение, може да се обжалва чрез 
административния орган пред съда, в тридневен срок от съобщаването му.  
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С оглед възможността на установеното в т.3, ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед.  

 
 

4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК -  пред 
Административен съд – Бургас в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

 
5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС 

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

6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Стоян Райков – зам. 
директор на ТП „ДГС Карнобат”.  

 
 
             
 
 
            ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
            ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от 

            СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ                                    Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 

 
 
 
 
 
 
 
             НН/СР 


