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ЗАПОВЕД  

№ З-22-73/18.02.2022г. 

На основание 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 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № Д-3/18.02.2022 

год. от работата на комисията, назначена с моя Заповед № З-22-72/18.02.2022г. за 

провеждане на процедура открит конкурс с предмет: Сеч, разкройване на асортименти 

съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се 

добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и 

рампиране на отсечена дървесина в обект с № № 2219; 2221; 2225; 2226; 2227; 2230; 2231; 

2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240 в териториалния обхват на дейност на 

ТП ДГС”Родопи” 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. Прекратявам процедура открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на 

асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, 

извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект с № № 2219; 

2221; 2225; 2226; 2227; 2230; 2231; 2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 
2240 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС”Родопи“, открит с моя Заповед 

№ З-22-31/24.01.2022 година. 

 

II. Мотиви за прекратяването:  

 

чл. 24, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване 

на дървесина и недървесни горски продукти - не е подадена нито една оферта. 
 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК с оглед да бъдат защитени особено важни 

държавни интереси и опасност да бъде осуетено или сериозно затруденено 

изпълнението на акта и, че от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда както и неизпълнение на финансов план 

за 2022 година, допускам предварително изпълнение на заповедта. 
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На основание чл. 60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска 

предварително изпълнение може да се обжалва чрез ЮЦДП – ТП ДГС „Родопи“ 

пред Административен съд – Пазарджик в тридневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 23, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска 

собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, 

настоящата заповед да бъде съобщена на кандидатите в процедурата и да бъде 

публикувана на интернет страницата на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок чрез ТП ДГС 

„Родопи“ пред Административен съд – гр. Пазарджик. 

 

Директор ТП ДГС „Родопи”:................./п/*................. 

                                                                                                              /инж. Петър Мирчев/ 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общият 

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


