
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за възобновяване на сроковете по обявения със заповед № РД48-25/25.02.2020 г. на 

министъра на земеделието, храните и горите конкурс за предоставяне стопанисването и 

ползването на дивеча в дивечовъден участък „Габровица“  в района на дейност на 

териториално поделение „Държавно горско стопанство Хисар“, която заповед е 

публикувана във вестник „Труд“ на 06.03.2020 г. 

 Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на основание пар. 13, ал. 1 от 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13.03.2020 г., считано от 17.04.2020 г. сроковете по процедурата, спрени 

от 13.03.2020 г. продължават да текат и са както следва: 

1. По т. IV от заповедта – Цена на документацията за участие в конкурса – 

конкурсната документация може да бъде получена в „Южноцентрално държавно 

предприятие“, гр. Смолян, ул.“Полк. Дичо Петров“№ 1 А, всеки работен ден в периода 

от 17.04.2020 г. до 15.05.2020 г. включително, от 9.00 до 16.30 ч., а при повторен 

конкурс – всеки работен ден в периода до 29.05.2020г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 

ч. Документацията се получава срещу представяне на документ за заплатена цена в 

размер на 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС по сметка на „Южноцентрално 

държавно предприятие, гр. Смолян, BIC IABGBGSF, IBAN BG03IABG74911001925100, 

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АК, клон Смолян. 

2. По т. IX от заповедта – Срок за представяне на писмените предложения – 

Кандидатите за участие в конкурса да представят предложенията си от 17.04.2020 г. до 

15.05.2020 г. включително, от 9.00 до 16.30 ч., а при повторен конкурс – всеки работен 

ден в периода до 29.05.2020г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. (чл. 36б, ал.2 от 

ЗЛОД). Предложенията се представят в „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. 

Смолян, ул.“Полк. Дичо Петров“№ 1 А. 

 3. По т. X от заповедта – Оглед на обекта - Оглед на обекта да се извършва в 

присъствието на представител на ТП „ДГС Хисар“ след представяне от кандидата на 

документ за закупена документация за участие в конкурса всеки работен ден  в периода 

от 17.04.2020 г. до 15.05.2020 г. включително, от 9.00 до 16.30 ч., а при повторен 

конкурс – всеки работен ден в периода до 29.05.2020г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 

ч. 

4. По т. XI от заповедта – Място, ден и час за провеждане на конкурса - 

Конкурсът да се проведе на 18 май 2020 г. от 10.00 часа в сградата на „Южноцентрално 

държавно предприятие“, гр. Смолян, ул.“Полк. Дичо Петров“№ 1 А. Повторен конкурс 

да се проведе на същия адрес и час на 1 юни 2020 г., в случай, че в първоначално 

определения срок не постъпи нито едно предложение. 

Всички останали условия на конкурса, обявени в заповед № РД48-25/25.02.2020 г. 

на министъра на земеделието, храните и горите конкурс за предоставяне стопанисването 

и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Габровица“  в района на дейност на 

териториално поделение „Държавно горско стопанство Хисар“, която заповед е 

публикувана във вестник „Труд“ на 06.03.2020 г., остават непроменени. 

Съобщението е публикувано във вестник „Труд“ на 16.04.2020 г. 

 


