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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРСУВАНИ ЛИЦА 

 

Относно: Разяснение към конкурсни условия, одобрена със заповед № РД-10-

108/13.02.2023 г. на директора на ЮИДП ДП. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с несъществена противоречива информация в текстовете на моя 

заповед № РД-10-108/13.02.2023 г., с която е одобрена конкурсна документация за 

провеждане на открит конкурс, за определяне на изпълнител и сключване на 

дългосрочен договор за срок от 3 (три) години за възлагане изпълнението на дейности 

по смисъла на чл. 10, 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, от горски 

насаждения, разположени в териториалния обхват на дейност на „ЮГОИЗТОЧНО 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, както и на основание чл. 16, ал. 9 от 

горепосочената наредба, правя следното разяснение: 

В текстовата част на т. 2 от моя заповед № РД-10-108/13.02.2023 г. е изписан 

времеви годишен период за изпълнение на дейността, както следва „… за периода 

2023г. до 31.12.2026 г.“, а едновременно с това в колона 7 от табличния начин на 

представяне на данни е изписано, че „Средногодишно прогнозно количество за сеч, 

извоз до временен склад, подвоз и претоварване през периода от 2023 г. до 

31.12.2025г., в пл. куб. м.“. 

С оглед на категоричното изписване на срока през който ще се извършва 

възложената дейност – за срок от 3 (три) години) – изписано с число и със слово в 

основния предмет на конкурса и изрично в колона 3 на таблично представените данни 

за всеки обект, както и утвърденият астрономичен начин за отброяване на времето в 

дни, месеци и годишни периоди, следва, че срокът за изпълнение е до 31.12.2025 г., а не 

записът за последната цифра на изписаната година по т. 2 от цитираната ми заповед – 

2026 г. 

Освен това, крайният срок за изпълнение се потвърждава и от изричното и 

категорично изписване на текст със същия смисъл, съответно по т. 15 от цитираната 

заповед, а именно: „Краен срок за изпълнение на дейността по ползване на 

дървесината е 31.12.2025 г.“. 

Следователно, с настоящото разяснение пояснявам, че крайният срок за 

изпълнение е 31.12.2015 година. 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. ДИМЧО РАДЕВ …… П …. (чл. 5 от Регламент (ЕС) 216/679) 

ДИРЕКТОР НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

 

 
ДИ/ПДАОЧР 


