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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА” 

Гр.Клисура, ул. „20-ти Април” №26 

dgsklisura@ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

 
№З-12-81/07.02.2023г. 

на Директора на ТП „ДГС-Клисура” 

за обект №2312 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

на основание чл.23, ал.1, т.2 и ал.2, във връзка с чл.24, 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, наричана за 

краткост Наредбата и Протокол от 06.02.2023г. за резултатите от работата на комисията от 

проведен открит конкурс с предмет: „Добив (сеч, разкройване и разтрупване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, 

включена в Обект №2312, Обект №2313 и Обект №2315 от териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС-Клисура” – „ЮЦДП”, гр. Смолян”  
 

Със Заповед №3-12-26/18.01.2023г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” е открита процедура, 

по вид „открит конкурс” с предмет: „Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по 

БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект 

№2312, Обект №2313 и Обект №2315 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Клисура” 

– „ЮЦДП”, гр. Смолян”.  

 

На основание чл.23, ал.2 от Наредбата настоящата заповед се издава за обект №2312. 
 

Комисията, назначена със Заповед №3-12-65/06.02.2023г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” е 

съставила Протокол от 06.02.2023г. за работата си, представен и утвърден на 07.02.2023г., ведно 

с цялата документация, събрана в хода на процедурата. 

 

Комисията е установила, че в срока, определен за получаване на оферти са постъпили 2 /две/ 

оферти, както следва: 

  

1. Оферта с Вх. №1/01.02.2023г. от  „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД; 

2. Оферта с Вх. №3/02.02.2023г. от  „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД 

 

За обект №2312 от предмета на открития конкурс, подадената една оферта от участника 

„Валкин лес“ ЕООД не отговаря на изискванията и условията на Възложителя.  
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Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.2 и ал.2, във връзка с чл.24, 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 и 

Протокол от 06.02.2023г., отразяващ работата на комисията, утвърден на 07.02.2023г. 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

открит конкурс с предмет: „Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, 

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2312, 

Обект №2313 и Обект №2315 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Клисура” – 

„ЮЦДП”, гр. Смолян ” в ЧАСТТА ЗА ОБЕКТ №2312, тъй като подадената една оферта от 

участника „Валкин лес“ ЕООД не отговаря на изискванията и условията на Възложителя.  

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Директора 

на ТП „ДГС-Клисура” пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

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

от издаването й по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде публикувана на интернет страницата на 

„Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Смолян. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           Директор ДГС:................../п/*......................... 

                                                                                    /инж. Христо Колев/ 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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


