ЗАПОВЕД
№ РД 10-89/27.03.2020 г.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка чл. 24, ал. 1, т. 4, първа хипотеза 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“, във връзка с
открита с моя Заповед № РД-10-84/24.03.2020 г. процедура „електронен търг с наддаване” с предмет
„продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен”, обособена в Обект № 2013
(подотдели: 350 б; в ;г ;д ;ж ; з), от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново
Паничарево“ и предвид следните
МОТИВИ
1. В Държавен вестник, брой 28 от 24 март 2020 г. е обнародван Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13
март 2020 г. Предвид разпоредбата на чл. 3 от цитирания закон и обективната възможност срокът
на извънредното положение да бъде удължен, то за стопанството се явява необходимостта да
предприеме навременни и конкретни оперативни мерки и действия, които да обезпечат дейността
му и финансовата му стабилност.
2. С писмо изх. №91-279/25.03.2020 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и
горите на държавните предприятия, управляващи горските и ловни стопанства, са дадени указания
за предприемане на мерки и действия, в условията на извънредното положение, с цел
предотвратяване на отрицателните икономически последици за предприятията, респективно за
държавата.
С оглед на гореизложеното,
НАРЕЖДАМ:
1. Прекратявам открита с моя Заповед № РД-10-84/24.03.2020 г. процедура „електронен търг
с наддаване” с предмет „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен”, обособена
в Обект № 2013 (подотдели: 350 б; в ;г ;д ;ж ; з), от временни складове в района на дейност на ТП
„ДГС Ново Паничарево“.
2. С оглед запазване интересите на стопанството във връзка с изпълнението на Годишния
план за реализация на дървесина, на основание чл. 60 от АПК, във връзка с чл. 23, ал. 3 от Наредбата
допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.
3. Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС Ново
Паничарево“.
4. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Деян Аладжов - зам.директор на ТП „ДГС Ново Паничарево“.
Заповедта в частта, в която е допуснато предварителното ѝ изпълнение може да бъде
обжалвана от заинтересованите страни пред Административен съд –Бургас, на основание чл. 60, ал.
4 от АПК в тридневен срок от съобщаването ѝ.
Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево“ пред
Административен съд –Бургас и/или пред Директора на „ЮИДП” ДП –гр. Сливен по реда на АПК
в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ.
Заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД
Директор на ТП „ДГС Ново Паничарево“

