
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ I-405/13.12.2021 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 2 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 („Наредбата“), протокол 

от 13.12.2021 г. от работата на комисията определена с моя Заповед № I-404/13.12.2021 г. за 

провеждане на процедура по пряко договаряне, открита с моя Заповед № I-372/30.11.2021 г., с 

предмет: Възлагане на ЛКД по реда на Наредбата в Обект № 5: „Залесяване и отглеждане на 

тополови култури”, част от ЛКД за 2021/2022 г., разположен в горски територии – държавна 

собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство – Пловдив” към 

„Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”, и след като се запознах с резултатите от 

работата на комисията описана в протокола, ведно с всички приложения към него, 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от „Наредбата“ пряко договаряне, с предмет: Възлагане на 

ЛКД по реда на Наредбата в Обект № 5: „Залесяване и отглеждане на тополови култури”, част 

от ЛКД за 2021/2022 г., разположен в горски територии – държавна собственост, в район на 

дейност на „Държавно горско стопанство – Пловдив” към „Южноцентрално държавно 

предприятие“ – гр. Смолян”. 

Мотиви: От Доклад Вх. № 4564/10.12.2021 г. на служител в ТП „ДГС – Пловдив“ е видно, че 

в срока определен за подаване на оферти, а именно до 16:00 часа на 10.12.2021 г. не е подадена 

нито една оферта за участие в обявеното пряко договаряне с горепосочения предмет.  

Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 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/ в срок до края на работния 

ден на 13.12.2021 г. да се съобщи настоящата заповед по реда на чл. 61 от АПК на 

заинтересованите лица, както и да се организира нейното публикуване на интернет страницата на 

ЮЦДП гр. Смолян а именно: www.ucdp-smolian.com и на ТП „ДГС – Пловдив“, на адрес: 

https://ucdp-smolian.com/bg/1638263279.html 

Настоящата заповед подлежи на оспорване по съдебен ред, на основание чл. 145 и 

следващите от АПК в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез ТП „ДГС – Пловдив“ пред 

Административен съд гр. Пловдив.  

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в административната сграда 

на ТП „ДГС – Пловдив“ и съобщена на всички заинтересовани лица в прякото договаряне по 

обявения в конкурсната документация ред, за сведение.  

 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ: …./П/*…… 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС – ПЛОВДИВ” 

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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