
             “ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – ГР.СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 

4770 с.Смилян, ул.”Девети септември” №101, ЕИК 2016195800347, 

тел. 03026/2441, е-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 

 

                                            З А П О В Е Д  
№ З-25-21 

с. Смилян 01.02.2023 г.  

 

 На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите и във връзка чл. 23, ал. 1, т. 2, чл.24, 

ал.1, т.1 и чл.23, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, наричана „Наредбата“, и представения ми 

Протокол от 01.02.2023 г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед № З-25-16 

от 31.01.2023 г. за провеждане на конкурс с предмет: „Продажба на стояща дървесина 

на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с № 2317, № 2318 

и № 2321, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-

Смилян” на „ЮЦДП”, ДП, гр. Смолян”, открит с моя Заповед № З-25-4/11.01.2023 г.,   

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
I. ПРЕКРАТЯВАМ процедура по провеждане на конкурс с предмет: „Продажба 

на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от 

Обекти с № 2317, № 2318 и № 2321, горска територия, държавна собственост, 

стопанисвана от ТП „ДГС-Смилян” на „ЮЦДП”, ДП, гр. Смолян”, за обект № 2321, 

с включени отдели/подотдели: 351 „т“, 351 „у“, 351 “ф“, 352 “к“, открит с моя Заповед 

№З-25-4/11.01.2023 г. 

Мотиви:  Откритият конкурс с предмет: „Продажба на стояща дървесина на 

корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с № 2317, № 2318 и № 

2321, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-Смилян” 

на „ЮЦДП”, ДП, гр. Смолян” за обект № 2321, с включени отдели/подотдели: 351 

„т“, 351 „у“, 351 “ф“, 352 “к“, се прекратява на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата, 

тъй като видно от представения ми Протокол от 01.02.2023 г. от работата на комисията, 

в срока определен за подаване на оферти за участие - до 17:00 ч. на 30.01.2023 г. не е 

подадена нито една оферта за участие за обекта.  

 

II. На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата и чл. 60, ал. 1 от Административно 

процесуалния кодекс /АПК/, с оглед да бъдат защитени особено важни държавни 

интереси и поради опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на 

акта, и че със закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно 

поправими вреди, 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед 

предвид на това че, ако дейностите, предмет на конкурса, не бъдат изпълнени 

своевременно ще се затрудни изпълнението на плануваните дейности, което би довело 

до значителни финансови загуби с всички финансово-счетоводни, социални и други 

последици от това. Налице е необходимост от бързо откриване на нов открит конкурс за 

обект  № 2321, съответно избор на изпълнител,  който да реализира добив и продажба на 

корен на насаждения, включени в годишния план за ползване на дървесина за 2023 г. 

 



IIІ. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от Наредбата, възлагам 

на  инж. Манол Манолов – лесничей при ТП „ДГС Смилян” в срок до края на работния 

ден на 01.02.2023 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 „Смолян” и на ТП „ДГС Смилян”. 

 

IV. На основание чл. 60, ал.5 от АПК, разпореждането, с което се допуска 

предварително изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Смилян” 

пред Административен съд – гр.Смолян в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо 

дали административният акт е бил оспорен. 

 

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 149, ал.1 

от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС Смилян” пред 

Административен съд – гр. Смолян.           

 

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП „ДГС Смилян”. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

на ТП „ДГС Смилян”:………/п/*…..………. 

    (инж. Анатолий Елев)      

 

 

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

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

 

 

 

 


