
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП- ГР.СЛИВЕН 
                       гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 
 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

ОТНОСНО: Процедури, включително електронни търгове, открити по реда на 

„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/. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

          В ДВ, извънреден брой 34/09.04.2020г. е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. /ЗИДЗМДВИП/, като чл. 3, т. 2 

от същия придобива следната редакция: „давностните срокове, с изтичането на които се 

погасяват или придобиват права от частноправните субекти“. Съгласно § 13, ал. 1 от 

ЗИДЗМДВИП, сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната 

редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до 

влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от 

обнародването му в „Държавен вестник“, като в ал. 2 е посочено, че извършените 

действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон 

запазват силата си. 

С обнародваната промяна, срокът за подаване на оферти се възобновява, считано от 

17.04.2020 г. и започва да тече занапред в останалата неизтекла към момента на спирането 

част. Срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с толкова дни, с колкото същият е 

бил спрян, считано от 13.03.2020 г.  

Поради горното, Ви уведомявам, че по всички обявени и непроведени към 

09.04.2020г. процедури по реда на посочената Наредба, ще бъдат издавани заповеди от 

органа, който ги е открил за изменение на първоначалните заповеди за откриване на всяка 

конкретна процедура по реда на Наредбата, както и утвърдената документация за участие, 

по отношение на обявените срокове за подаване на оферти, датата за провеждане на 

процедурата, датата за оглед, вкл. и втора дата за провеждане при електронни търгове, 

които ще бъдат публикувани в електронната преписка на съответната процедура. 

 

 
 

 

                                                   ДИРЕКТОР ЮИДП: ............... (П) (чл. 59 от ЗЗЛД)............... 

                                           

                                                                                                       /ИНЖ. П. ВЪРБАНОВ/ 
ГП/ПДАОЧР 


