
    
 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ГР.СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КИРКОВО“ 

п.к6870 с.Чакаларово, общ.Кирково обл.Кърджали, e-mail:dgskirkovo@ucdp-smolian.com. 

 

З  А  П О  В  Е  Д 

№ 3-11-252 

с. Чакаларово, 15.12.2022г. 

 

 На основание чл.24, ал.1, т.2 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2 и ал. 4, 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” и Протокол от 

15.12.2022 г. за работата на комисията, назначена със Заповед № 3-11-245/15.12.2022 г. на 

Директор на ТП ДГС „Кирково” за провеждане конкурс за продажба на стояща дървесина 

на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2311, горска територия, 

държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС  Кирково” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1.Прекратявам открития с моя Заповед №3-11-202/23.11.2022 г. конкурс за 

възлагане на дейността за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - 

добив дървесина от Обект №2311, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от 

ТП „ДГС  Кирково” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”,за обект №2311. 

 

Мотиви: За участие в конкурс за обект №2311 е подадена само една оферта за 

участие от участника ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР". След 

разглеждане на представената оферта е установено, че участника не отговарят на 

посочените в документацията за участие в конкурс условия и на основание чл. 22, ал. 4, т. 3 

от Наредбата е отстранена. 

 

2.В изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 4 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”, настоящата 

заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен срок от 

издаването й по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет страниците на 

„ЮЦДП”ДП гр. Смолян и на ТП „ДГС Кирково”.  

 

3.Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по съдебен 

ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП „ДГС Кирково” до Административен съд град 

Кърджали. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. директора на ТП „ДГС Кирково”-  

инж. Цвятко Чакъров.            

                    

ДИРЕКТОР:............./п*/.................. 

                          /инж. Юлиян Русев/     
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 

 


