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З А П О В Е Д 

 № 83 
гр.Доспат, 24.02.2021г. 

 

На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите, чл.23, ал.1, т.2 и чл.24, 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“ и 
представената ми Докладна записка с Вх.№480/23.02.2021г. от длъжностното лице, 
упълномощено за приемане на оферти за участие в процедура „търг с тайно наддаване” за 
продажба на действително добити количества дървесина от условно обособен обект №2024-3 от 
териториалния обхват на дейност на ТП“ДГС-Доспат” – „ЮЦДП”, гр.Смолян, открита с моя 
Заповед  №45 от 04.02.2021г. 

Н А Р Е Ж Д А М: 
1. ПРЕКРАТЯВАМ, процедура - „търг с тайно наддаване” за продажба на действително 

добити количества дървесина от условно обособен обект №2024-3 (отдел/подотдел:154-„в“) от 
териториалния обхват на дейност на ТП”ДГС-Доспат“, открита с моя Заповед №45 от 04.02.2021г., 
предвид следните мотиви: 

Видно от предоставената ми Докладна записка с Вх.№480/23.02.2021г. от длъжностното 
лице, упълномощеното за приемане на оферти за участие в обявения търг с тайно наддаване за 
продажба на действително добити количества дървесина от обект №2024-3, в срока определен за 
подаване на оферти за участие в процедурата - до 16:00 часа на 23.02.2021г. не е подадена нито 
една оферта. 

2. На основание чл.70, ал.3 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“ и чл.60, ал.1 от АПК, с оглед да бъдат защитени особено 
важни държавни интереси и опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението 
на акта и че от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно 
поправими вреди, ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД, 
предвид следните мотиви: 

 дървесината, предмет на продажба, вече е добита на временен склад, а същата е вещ с 
бързо влошаващо се качество и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите; 

 несвоевременното провеждане или удължаване на сроковете за провеждане на тръжна 
процедура за продажба на добитата дървесината, включена в обекта, би довело до поява на 
насекомни вредители от което следва да се вземат мерки за недопускане на болести, вредители и 
други абиотични въздействия – чл.128 от Закона за горите.  

3. На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително 
изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП“ДГС-Доспат“ пред Административен съд-
гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил 
оспорен. 

4. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.70, ал.1 от „Наредбата“, настоящата заповед 
да бъде съобщена по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите лица, както и  да бъде 
публикувана  на интернет страницата на ТП „ДГС-Доспат” и „ЮЦДП” гр. Смолян. 

5. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд-
гр.Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от 
съобщаването й. 

И.Д.ДИРЕКТОР на  
ТП“ДГС-Доспат“: ………/П*/……….. 

                         инж.Стилиян БАЛТАЛИЕВ 


