
 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН 

ТП - ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  -  РАКИТОВО 

       

  

Адрес за кореспонденция:  

 4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,  

 ул. „Ал. Стамболийски” №2 

 e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com         Секретар +359886711447 

 

ЗАПОВЕД 

№119/12.04.2020 г. 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и във връзка чл. 62, ал. 2  от АПК за 

поправка на допусната явна техническа грешка в заповед №118/12.04.2021 г. на директора 

на ТП ДГС „Ракитово” за откриване на открит конкурс за добив на дървесина по реда на 

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 (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019г.) от обект №2128 (отдел/подотдел 334 л), 
държавна  горска  територия в териториалния  обхват  на  ЮЦДП гр.Смолян - ТП ДГС 

„Ракитово”, гр. Ракитово. 

 

                                              

                                                                НАРЕЖДАМ: 

 

1. В заповед №118/12.04.2021 г. на директора на ТП ДГС „Ракитово”, т. 10, датата 

„25.03.2021 г.“ да се чете: „28.04.2021г.“ 

 

2.  Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица.  

 

На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуален кодекс /АПК/ , с  оглед 

да бъдат защитени интересите на кандидатите за участие и това, че могат да бъдат 

подведени, относно точната дата за извършванена оглед в обекта,  

 

Допускам  предварително изпълнение  на  настоящата заповед. 

 

На основание чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска 

предварително изпълнение, може да се обжалва чрез ЮЦДП – ТП ДГС „Ракитово” пред 

АС – гр. Пазарджик, в тридневен срок от съобщаването му. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред чрез ТП ДГС 

„Ракитово“ пред Административен съд гр. Пазарджик, съгласно разпоредбите на 

Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването й.  

На основание чл.9б, ал.1, т.1 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 да бъде 

публикувана на интернет страницата на ЮЦДП-гр.Смолян и на ТП ДГС „Ракитово”. 
 

 
 

Директор  ТП ДГС „Ракитово”:………/*п/………… 
                                                                                                                                         /инж. Муса Али/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


