ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И
ВОДНИ РЕСУРСИ”
8800, Сливен, бул. „Цар Симеон” № 4

Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61
e-mail : op_zgvr@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД -05-372/27.11.2018г.
гр.Сливен
На основание чл. 24, ал.2 от АПК и чл. 62, 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 /"Наредбата"/ и
утвърден протокол с Вх. № 1131 от 26.11.2018 г. на комисията за провеждане на
процедура търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина
на корен за Обект № 1816, вкл. подотдели 3 „е“, 3 „ж“ 3 „к“, 4 „а“, 4 „н“ и 22 „ц“,
намиращи се в землището на село Стара река, Община Сливен, открита с моя Заповед №
РД-05-363/09.11.2018г., и след като прецених констатациите и решенията на комисията за
допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни и на основание
чл.64, ал.1,т.1 от „НАРЕДБАТА”

П Р Е К Р А Т Я В А М:
търга с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на
корен за Обект № 1816, вкл. подотдели 3 „е“, 3 „ж“ 3 „к“, 4 „а“, 4 „н“ и 22 „ц“ намиращи се
в землището на село Стара река, Община Сливен, поради факта, че за горепосоченият
обект няма подадена оферта в ОП „ЗГВР“.
С оглед на гореизложеното

Н А Р Е Ж Д А М:
На основание чл.60, ал.1 от АПК и 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.
РАЗПОРЕЖДАМ: Предварително изпълнение на настоящата Заповед поради
следното:
МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Съществува опасност в следствие закъснение в изпълнението на настоящата заповед, да
възникнат значителни вреди, а именно: невъзможност на ОП „ЗГВР“ да изпълни годишнич
план за добив и реализиране на дървесината през 2018г.
На основание чл.60, ал.4 от АПК разпореждането с което се допуска предварително
изпълнение подлежи на обжалване чрез Директора на ОП „ЗГВР“ пред Административен
съд –Сливен в тридневен срок от съобщаването му, независимо от това дали
административния акт е бил оспорван.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
съобщаването и по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен.
Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата".

ДИРЕКТОР : ……………………………
ОП„Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж. Даниела Йорданова/

Съгласувал: …………………
/Иван Рандев- юрисконсулт/

