
Стр. 1 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ I-46/28.01.2021 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 28.01.2021 г. от работата на комисията определена с моя Заповед № I-44/28.01.2021 г. за 

провеждане на процедура на открит конкурс, открита с моя Заповед № I-9/11.01.2021 г., с предмет: 

„Попълване, отглеждане и кастрене на култури" в отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, 

подотдел „в“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 602, подотдел „3“, включени в Обект № 1 част от 

ЛКД за 2021 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“ открит конкурс, с предмет: „Попълване, 

отглеждане и кастрене на култури" в отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „в“, отдел 

161, подотдел „3”, отдел 602, подотдел „3“, включени в Обект № 1 част от ЛКД за 2021 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. № 504/28.01.2021 г. на служител в ТП „ДГС – Пловдив“ е видно, че в 

срока определен за подаване на оферти, а именно до 16:00 часа на 27.01.2021 г. не е подадена нито 

една оферта за участие в обявения открит конкурс с горепосочения предмет.  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I.  На основание чл. 23, ал. 3 от „Наредбата“ и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК), с оглед да бъдат защитени особено важни държавни интереси и опасност да бъде 

осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, и че със закъснението на изпълнението 

може да последва значителни или трудно поправими вреди. 

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид на това, че ако 

дейностите по лесокултурните мероприятия не бъдат изпълнени своевременно, ще се затрудни 

изпълнението на плануваните дейности, което би довело до неизпълнение на изготвените 

натурални и финансови разчети от ТП „ДГС – Пловдив“. 

II. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, разпореждането с което се допуска предварително 

изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС – Пловдив“ пред Административен 

съд гр. Пловдив в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо от това дали административният 

акт е бил оспорен. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

  

  



Стр. 2 

 

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 открития конкурс 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) 

 


