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З А П О В Е Д 
№ 22 

гр.Смолян, 05.02.2020 г. 
 

На основание 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, /Наредбата/, рапорт с вх. № 495 / 04.02.2020 год. от 
деловодител и човешки ресурси при ТП ДГС „Смолян” и утвърден на 05.02.2020 год. протокол на 
комисия, назначена със Заповед № 17 / 04.02.2020 гoд. на Директора на ТП ДГС „Смолян”, за 
провеждане на Открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с 
предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 
дървесина на корен” от обекти №№ 2014с /отдели 2038-а, 2038-в1, 2038-л1, 2038-м1, 2047-о/, 2016 
/отдели 2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-б1/ и 2017 /отдели 2137-щ, 2143-а, 2143-б, 2143-е/, от ДГТ 
в обхвата на дейност на ТП ДГС „Смолян”, открит със Заповед  № 9 / 16.01.2020 година на Директора на 
ТП ДГС „Смолян”. 

 
I.  П Р Е К Р А Т Я В А М 

 
Процедура на Открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна 

собственост с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране 
на маркирана дървесина на корен” от обект № 2017 /отдели 2137-щ, 2143-а, 2143-б, 2143-е/. 

 
Мотиви: няма подадени оферти за участие до крайният срок за подаване – до 17:00 часа на 

03.02.2020 год. 
 

II. Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й, по 
съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до Административен съд – гр. Смолян. 

 
III. Заповедта да се публикува в интернет страницата на ЮЦДП – Смолян: www.ucdp-smolian.com 

и ТП ДГС „Смолян”:  http://ucdp-smolian.com/?page_id=7490&lang=bg#dgsId|1 .  
 

 
 

         
Директор ТП ДГС „Смолян”: …………..…п*………...……. 
    / инж. Станко Делиянчев / 
 
 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
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