
 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО

ТП „ДЪРЖАВНО

 

 
На основание чл. 174, ал

условията и реда за възлагане
държавна и общинска собственост
продукти (Приета с ПМС №
от 6.12.2011 г., изм. и доп., 
2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 
29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 
комисията определена с моя
конкурс, открит с моя Заповед

„Продажба на стояща
дървесина от Обект с № 2302 
стопанисвана от ТП „ДЛС
запознах с резултатите от работа
приложения към него,  

1. В определения срок за
на корен в комплекс с дейността
територия, държавна собственост

„ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”
На основание чл. 24, ал

по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, и протоколно
удостоверяващ работата на комисията

 

ПРЕКРАТЯВАМ конкурс
комплекс с дейността – добив
държавна собственост, стопанисвана
Смолян” ,със следните МОТИВИ

Дейностите за всеки обект
съгласно чл. 10, ал. 1 от наредбата
една оферта, която е непълна
възложителя. Налице е хипотезата
ЗГ, предвид на което обстоятелство
изпълнител. 

ІІІ. На основание чл. 23
реда за възлагане изпълнението
общинска собственост, и за
във връзка с чл. 60, ал. 1, предложение
бързо откриване на нов открит

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – 

З А П О В Е Д 
 

№ З-34-88/22.02.2023г. 
прекратяване на процедура 

в частта ѝ 
за обект № 2302 

. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка ал
възлагане изпълнението на дейности в горските
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни

ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 
от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и

от 29.03.2019 г.), протокол № 1/20.02.2023 
с моя Заповед № З-34-73/15.02.2023 год. за

Заповед № З-34-53/31.01.2023 г., , с предмет: 
стояща дървесина на корен в комплекс с дейността

№ 2302 и № 2325, горска територия, държавна
ДЛС Тракия” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян

работата на комисията описана в протокол

 
І. УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

срок за участие в конкурса за продажба на стояща
дейността – добив на дървесина от Обект с
собственост, стопанисвана от ТП „ДЛС

Смолян”  – НЕ Е ПОДАДЕНА нито една оферта.
. 24, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2 и ал

и протоколно решение № 1 от протокола от
на комисията, взех следното  

ІІ. РЕШЕНИЕ: 
конкурса за продажба на стояща дървесина
добив на дървесина от Обект с № 2302, горска
стопанисвана от ТП „ДЛС Тракия” на „ЮЦДП

МОТИВИ: 
всеки обект, включително и за обект № 230
от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. За обект №
непълна или не отговаря на предварително обявените
хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 2 от наредбата по
обстоятелство не е налице заинтересувано лице

 
чл. 23, ал. 3, предложение второ от Наредба

изпълнението на дейности в горските територии
и за ползването на дървесина и недървесни горски
. 1, предложение трето и четвърто от АПК, 

нов открит конкурс за обект № 2302, съответно
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ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

 Т Р А К И Я” 

връзка ал. 4 от Наредба за 
горските територии – 

дървесина и недървесни горски 
от 6.12.2011 г., в сила 

 2.12.2016 г., в сила от 
изм. и доп., бр. 26 от 

 г. от работата на 
за провеждане на 

дейността – добив на 
държавна собственост, 
Смолян” , и след като се 
протокол, ведно с всички 

на стояща дървесина 
Обект с № 2302, горска 

ДЛС Тракия” на 
. 

и ал. 3 от наредбата 
протокола от 20.02.2023 г. – 

дървесина на корен в 
 2302, горска територия, 

на „ЮЦДП” ДП, гр. 

2302 са определени, 
обект № 2302 е подадена 

обявените условия на 
наредбата по чл. 95, ал. 1 от 

заинтересувано лице – потенциален 

Наредба за условията и 
територии – държавна и 

недървесни горски продукти, 
АПК, оглед нуждата от 

съответно избор на 
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изпълнител, за пордаждба на стояща дървесина на корен и добив от насаждения, 
включени в годишния план за ползване на дървесина за 2023 г. 

 
РАЗПОРЕЖДАМ: 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед, 
относно осъществяване на процесуалната възможност по реда на чл. 24, ал. 2 от 
наредба по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, във връзка с т. 3 от протоколно решение № 1 на 
комисията от протокол № 1/20.02.2023 г. – удостоверил работата на същата по 
провеждане на процедурата и възлагането на изпълнението. 

 
ІV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

1.Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от 
АПК в три (3) дневен срок от съобщаването му, пред Пловдивски административен съд, 
чрез ТП „ДЛС Тракия“, независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на 
АПК пред Пловдивски административен съд. 

2.Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред 
Пловдивски административен съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ. 

3. Настоящата заповед, на основание чл. 23, ал. 4, предложение трето от Наредба 
по чл. 95, ал. 1 от ЗГ да се съобщи по реда на АПК. 

4. На основание чл.23, ал. 4, предложение четвърто от първо изречение и изречение 
второ от наредбата, препис от заповедта, при спазване разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от 
същата наредба, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, да се изпрати на ЦУ на ЮЦДП ДП – гр. 
Смолян – за сведение и публикуване в интернет страницата на държавното предприятие 
и на стопанството, съответно към електронната преписка на процедурата. Препис от 
същата да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ТП „ДЛС 
Тракия”. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-директора на ТП 
„ДЛС Тракия”. 
 

 
 
ИНЖ. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) ХРИСТОВ (п)(печат) 
Директор на ТП „ ДЛС Тракия”  
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