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З А П О В Е Д 
№ З-29-35 

с. Широка лъка, 15.03.2023 г. 

 

 

 На основание чл.7.1, ал.1, т.3 във връзка с чл.8, т.6 от Договор №Д-29-12 от 

23.02.2023г.  с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и 

рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2306, отдел 118, подотдели „и1”; „к1“ и 

„л1“, от КЛФ-2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-ШИРОКА ЛЪКА” и 

във връзка с постъпило уведомление от „Тонибон -71“ ЕООД с вх. № Вх-29-82/ 15.03.2023г. 

 

I. П Р Е К Р А Т Я В А М : 

 

 Договор №Д-29-12 от 23.02.2023г.  с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз 

до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2306, отдел 118, 

подотдели „и1”; „к1“ и „л1“, от КЛФ-2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-

ШИРОКА ЛЪКА” 

 

Мотиви: В ТП „ДГС – Широка лъка“ е постъпило уведомление от Изпълнителя по Договор 

№Д-29-12 от 23.02.2023г.  с предмет: „Сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен 

склад и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2306, отдел 118, подотдели „и1”; „к1“ 

и „л1“, от КЛФ-2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-ШИРОКА ЛЪКА”, с 

което същият ни уведомява, че е в невъзможност да изпълнява възложената му дейност по 

договора в резултат на постъпила промяна в обстоятелствата и моли същият да бъде 

прекратен.  

          Гореизложените мотиви реално се приравняват на пълно виновно неизпълнение на 

задълженията на изпълнителя по договора, поради което на основание чл. 8.6 от Договор №Д-

29-12 от 23.02.2023г.  за добив на дървесина от Обект №2306, имаме предпоставки и условия 

за задържането на гаранцията за изпълнение в размер 2892,70 лева (две хиляди осемстотин 

деветдесет и два лева и седемдесет стотинки).   

1. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на АПК, 

да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДГС – Широка лъка” и на ЮЦДП – гр. 

Смолян към ИН № Т00017-23. 

2. На основание чл.23, ал.3 от Наредбата, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, допускам 

предварително изпълнение на настоящата заповед, поради това, че се налага защита на 

особено важен интерес в областта на горския сектор и от закъснението на изпълнението й 

може да последва значителна и трудно поправима вреда, която се изразява в ощетяване на 

държавно предприятие и спиране на основната му дейност: изпълнение на годишния план на 

предприятието за ползване на дървесина от горските територии държавна собственост. 

Мотиви: Ненавременното възлагане на процедурата, ще доведе до неизпълнение на 

предвидените по чл. 165, ал.4 и ал.5 от ЗГ, мероприятия, забавяне на изпълнението на 

лесокултурните, ловностопанските мероприятия и охрана на дивеча. Финансови загуби за 

стопанството, изразяващи се в липса на средства за месечни възнаграждения на служителите, 

да обслужват техниката, да извършват охрана на горските територии, да защитават горските 

територии от пожари. 
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3. Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се 

обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДГС – Широка лъка” пред Административен 

съд – гр. Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали Административният 

акт е бил оспорен. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

– гр. Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 

 

Директор  

        на ТП “ДГС-Широка лъка“:                 / */ 

            инж. Тодор КУШЛЕВ 

 

 
*налице e положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 


