
1 
 

гр. Сливен-8800, ул. „Орешака” № 15А, тел. (+35944) 62 29 21, факс (+35944) 62 20 77, www.uidp-sliven.com 
 

      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
        ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

________________________________________________________________ 
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. „Орешака” № 15А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77, e-mail: uidp@uidp-sliven.com 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРСУВАНИ ЛИЦА 

 

 

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

109/13.02.2023 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 

(НУРВИДГТДОСПДНГП), 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 следните разяснения: 

 

1. В текстовата част на предмета на конкурса в т. 1.1 от конкурсните условия е 

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

периода 2023г. до 31.12.2026 г.“. 

Съгласно чл. 15, ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, с издаването на заповедта, 

възложителят одобрява документацията за участие в конкурса. Условията за 

провеждане на конкурса са част от документацията, която се одобрява със заповедта на 

възложителя. 

В т. 15 от цитираната заповед, изрично и ясно е записано, че „Краен срок за 

изпълнение на дейността по ползване на дървесината е 31.12.2025 г.“. 

Следователно, документът с най-висока степен на валидност е именно заповедта 

за одобряване на конкурсната документация, за което с настоящото разяснение 

пояснявам, че крайният срок за изпълнение е 31.12.2015 г., а техническата грешка в 

едната цифра е несъществена.  

 

2. В текстовата част на т. 9.1 от условията за провеждане на конкурса е записано, 

че конкурсът за обектите № 2313ДД, № 2314ДД, № 2315ДД и № 2316ДД ще се проведе 

на „21.03.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда 

на ЮИДП ДП – гр. Сливен,  ул. „Орешак” № 15А.“ 

 

В т. 14.1 от заповед № РД-10-109/13.02.2023 г. на директора на ЮИДП ДП, е 

изрично записано, че: 

„14. Час, дата и място на провеждане на конкурса: 

14.1. ЮИДП ДП, гр. Сливен: гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А от 12:00 часа на 

20.03.2023 г.“ 

Както в предходното разяснение по т. 1, следва да се подчертае, че документът с 

най-висока степен на валидност е именно заповедта за одобряване на конкурсната 
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документация, за което с настоящото разяснение пояснявам, че валидната дата за 

провеждане на конкурса е тази посочена в заповед № РД-10-109/13.02.2023 г. на 

директора на ЮИДП ДП, а именно:  

„14. Час, дата и място на провеждане на конкурса: 

14.1. ЮИДП ДП, гр. Сливен: гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А от 12:00 часа на 

20.03.2023 г.“ 

 

 

 

 

С уважение, 

 

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

ДИРЕКТОР НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

 

 

 

 

 

 

 
ДИ/ПДАОЧР 
 

 

 

 

 

 

 
 


