
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ГР.СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КИРКОВО“ 

п.к6870 с.Чакаларово, общ.Кирково обл.Кърджали, e-mail:dgskirkovo@ucdp-smolian.com. 

 

З  А  П О  В  Е  Д 

№ З-11-75 
с. Чакаларово,  17.03.2023 г. 

 

 На основание  чл. 16, ал. 8 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 във връзка с чл. 62 ал. 2 от АПК, за 

поправка на допусната очевидна техническа грешка в публикувана документация за 

провеждане на процедура откритит конкурс с предмет: „Добив, сеч, разкройване и 

разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на 

дървесината, включена в Обект с № 2312 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 

„Кирково“ организиран по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, открит със заповед № З-11-

65/15.03.2023 г. на директора на ТП ДГС „Кирково”,  

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. ДОПУСКАМ поправка на очевидна техническа грешка в таблицата част от 

т.2.2 от утвърдената със Заповед № З-11-65/15.03.2023г. документация и в таблицата към 

чл. 5, ал. 1 от проекто-договор - приложение №6 към утвърдената документация за участие 

в открития конкурс за Обект с №2312, като вместо:  

1.1. Подотдел 210"н" с дървесен вид бял бор  да се чете: Подотдел 206"б" с 

дървесен вид бял бор. 

1.2. Подотдел 210"н" с дървесен вид „зимен дъб“ да се чете: Подотдел 210"н" с 

дървесен вид „бук“. 

 

2. Заповедта да бъде съобщена по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите лица 

и да бъде публикувана на интернет страницата на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС „Кирково”.  

 

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

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

Административен съд – гр. Кърджали. 

 

 

 

ДИРЕКТОР:………/п*/…………. 
/ инж. Антон Пехливанов/ 

    

 

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

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

 
 


