
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 
 

ул. „Димитър Дончев” № 2   08679 / 8318, факс 08679 /8461 

7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра   

 

   

З А П О В Е Д 

№ РД – 09-471 от 12.08.2020 г. 

 

На основание чл. 90, ал. 2, т. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

след проведена процедура за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен  от общински горски територии по реда на  Наредбата за условията и реда за 

възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за пол-

зването на дървесина и недървесни продукти открита с моя Заповед № РД 09-420 от 

24.07.2020 г. 

НАРЕЖДАМ 

На основание чл. 34, ал. 3 от „ Наредбата за условията и реда за възлагане на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни продукти” и във връзка с чл. 60, ал.1 от АПК, 

РАЗПОРЕЖДАМ предварително изпълнение на Заповед № РД 09-463 от 

10.08.2020 г. поради следното:  

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

Единственият кандидат подал заявление за участие в процедурата за продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен от общински горски територии 

проведена на 10.08.2020 г. „Карино” ЕООД , ЕИК 118578564 с писмено искане с вх. № 

РД 25- 1314-1 от 12.08.2020 г., желае да се допусне предварително изпълнение на Запо-

вед № РД 09- 463 от 10.08.2020 г. за определяне на купувач на стояща дървесина на ко-

рен от горски територии, собственост на община Кайнарджа. 

На основание чл. 60, ал.4, от АПК разпореждането, с което се допуска предвари-

телно изпълнение подлежи на обжалване чрез кмета на община Кайнарджа пред Адми-

нистративен съд – гр. Силистра в тридневен срок от съобщаването му, независимо от 

това дали административния акт е бил оспорван. 

На основание чл. 23, ал. 2 от „ Наредбата за условията и реда за възлагане на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни продукти” , настоящата заповед да бъде публикувана на ин-

тернет страницата на община Кайнарджа и да бъде съобщена на заинтересованите 

лица по реда на чл.61 от АПК.  
 

 

ЛЮБЕН СИВЕВ  

Кмет на Община Кайнарджа  
 
ДЙ/ДЙ 


