МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

ЗАПОВЕД
№ I-154/18.05.2021 г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2 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 /Наредбата/ и утвърден протокол на 18.05.2021 г. от
комисия, назначена със моя Заповед № I-152/18.05.2021 г. за провеждане на открит
конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост, с предмет:
„Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №
8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за
размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на
ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и
рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2124, с отдел и подотдел 571 „ж“
от годишния план за ползването на дървесината за 2021 г. от горски насаждения,
разположени в горски територии, държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС
– Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян“.
ПРЕКРАТЯВАМ:
Открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост,
с предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба
№ 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по Спецификация
за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на
ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и
рампиране на добита дървесина“, включени в Обект № 2124, с отдел и подотдел 571 „ж“
от годишния план за ползването на дървесината за 2021г. от горски насаждения,
разположени в горски територии, държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС
– Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян“.
МОТИВИ: В установените срокове, съгласно моя Заповед № I-130/29.04.2021 г. за
провеждане на открит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2124, с отдел и подотдел
571 „ж“ не е постъпила нито една оферта за участие.
Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 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 /Наредбата/
възлагам на инж. Рая Сименова – лесничей в ТП „ДГС – Пловдив“ в срок до края на
работния ден на 18.05.2021 г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 61 от АПК на
заинтересованите лица, както и да организира нейното публикуване на интернет страницата
на ЮЦДП гр. Смолян а именно: www.ucdp-smolian.com и на ТП „ДГС – Пловдив“, на адрес:
https://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5916.

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 и участници в
конкурса по обявения в документацията ред.
Директор на ТП „ДГС – Пловдив: ............./п/*...............
/инж. Красимир Каменов/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент
за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

