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ЗАПОВЕД
№ РД- 05- 456/ 08.08.2019г.
гр.Сливен
На основание чл.62, ал.1 и 2 от АПК, и след като установих, че е допусната
очевидна фактическа грешка в Заповед № РД- 05-452/ 02.08.2019г. на Директора на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси” – гр.Сливен, в която са ОБЯВЕНИ класираните
кандидати по критерии „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” и е ОПРЕДЕЛЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ за дейността „Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на
сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в ОБЕКТ
№ 1910 , вкл. подотдели 44 „б“, 44 „е“ и 177 „а“, намиращи се в землищата на с. Стара река
и с.Раково

Н А Р Е Ж Д А М:
ДОПУСКАМ ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в
Заповед № РД- 05-452/ 02.08.2019г. на Директора на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси”, както следва:
1. Текста на стр.1, ред четвърти от абзац първи протокол с Вх.№ 728 от
01.08.2019 г. да се чете: протокол с Вх.№ 738 от 02.08.2019 г., като текста придобива
следния вид:
На основание чл. 24, ал.2 от АПК и чл. 23, ал.1, т. 1 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 протокол с Вх. № 738 от 02.08.2019 г. на комисията за провеждане на
открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина от Обект № 1910, вкл.
подотдели 44 „б“, 44 „е“ и 177 „а“, намиращи се в землищата на село Раково и село
Стара река, Община Сливен, горска територия– общинска собственост, в
териториалния обхват на дейност на Община Сливен, открита с моя Заповед № РД- 05445/ 16.07.2019г. и след като прецених констатациите и решенията на комисията за
допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни.
2. Текста на стр.2, ред първи от абзац втори- На основание чл. 62, ал. 3 от
Наредбата да се чете: На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата и на ред седми от абзац
втори- след думата РЕСУРСИ“ се добавя: своевременно да осигури дърва за огрев на
жителите на Община Сливен, , като текста придобива следния вид:
На основание чл. 23, 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, Настоящата заповед
подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед
недопускането на вреда поради закъснение в изпълнението на акта, която вреда би се
изразила в невъзможност ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И
ВОДНИ РЕСУРСИ“ своевременно да осигури дърва за огрев на жителите на Община

Сливен, да изпълни приходната част от разчета си за третото тримесечие на 2019 г. и
поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД- 05-452/ 02.08.2019г. на
Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, която в останалата си част остава
без изменения.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК),
заповедта подлежи на предварително изпълнение, с оглед недопускането на вреда
поради закъснение в изпълнението на акта, която вреда би се изразила в невъзможност
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ“ да
осигури своевременно дърва за огрев на жителите на Община Сливен, за зимен сезон
2019/2020 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.
Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен
срок от съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда на АПК.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
съобщаването и по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и
публикува на интернет страницата на Община Сливен.
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