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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП- ГР.СЛИВЕН 
                         гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77, e-mail: uidp@uidp-sliven.com 

 

ЗАПОВЕД (препис) 
№ РД-10-280/11.12.2020 година 

гр. Сливен 
за обект № 2106Ц 

На основание чл. 172, ал. 2 и ал. 3 от ЗГ, във връзка със заповед № РД-10-250/26.11.2020 година 
на директора на ЮИДП ДП, чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2, предложение второ, чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 
2, чл. 55, ал. 2 и ал. 3 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” /в сила от 06.12.2011 г., приета с ПМС №316 от 24.11.2011 г., обн. ДВ. бр. 96 от 6 
Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 16 Ноември, 2012 г, бр. 96 от 02.12.2016 г., изм. ДВ, бр. 55 
от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г. в сила от 29.03. 2019 г./, 
относно откриване на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества 
стояща дървесина на корен от горски територии, с предмет: 

Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по 
сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от 
обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в 
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Казанлък” и ТП „ДЛС Мазалат”, 

I. НАРЕЖДАМ: 
1. ИЗМЕНЯМ заповед № РД-10-274/10.12.2020 година на директора на ЮИДП ДП за 

прекратяване на търг с явно наддаване за обект 2106Ц с горепосочения предмет, като отменям 
частично същата, относно допускане на предварително изпълнение, поради противоречие на същата 
заповед с разпоредбите на чл. 62, ал. 3 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”, като с настоящата заповед ОТМЕНЯМ изцяло текстът на т. II, относно 
разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-10-274/10.12.2020 година 
за прекратяване на търга с явно наддаване за обект 2106Ц, като след настоящото изменение ДА СЕ 
СЧИТА, че предварително изпълнение НЕ СЕ ДОПУСКА. 

2. В останалата си част изменената заповед РД-10-274/10.12.2020 година остава непроменена. 
3. 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. 
На основание чл. 62, ал. 2, изречения второ и трето от наредбата, препис от заповедта, при 

спазване разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от същата наредба, да се изпрати на заинтересуваните лица, 
включително и до директорите на ТП „ДГС Казанлък” и ТП „ДЛС Мазалат” за сведение. Заповедта 
следва да се публикува в сайта на ЮИДП ДП в раздел „Заповеди” и раздел „Новини”. Препис от същата 
да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ЦУ на ЮИДП ДП и на 
горепосочените стопанства. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Стоян Желев на длъжност: н-к 
отдел „Отдаване на дейности и капитално строителство” в ЦУ на ЮИДП ДП. 

 
 
ЗА ДИРЕКТОР НА ЮИДП ДП: ....... П ....... (заличено чл. 9б, ал. 3 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 

                                           
     ИНЖ. СТАНИМИР СОТИРОВ 
     съгласно заповед за оправомощаване 
     № РД-10-250/26.11.2020 година 
ГП/ПДАОЧР 




