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З А П О В Е Д  № 412/14.07.2020 г. 

на Директора на ТП ДГС „Хисар” 
 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във вр. с чл. 74е, ал.1, т.2 във вр. с 
чл. 74е, ал.2, т.6 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“ / Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., 
ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 
96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 
г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г./, наричана по-долу за 
краткост „Наредбата“ и във вр. с т. 16.1.4. от утвърдения тръжен регламент за участие в 
електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1822 С с 
подотдели 179 „ж” и  Указания № ИАГ – 20216/13.10.2017г. на Изпълнителна агенция по 
горите и писмо вх. №6472/04.12.2018г. от Директора на РДГ – Пловдив  

 
 

I. НАРЕЖДАМ: 
 

1. ОТМЕНЯМ моя Заповед № 332/29.05.2018г. за откриване на електронен търг за 

Обект № 1822 С с подотдели 179 „ж”, за продажба на стояща дървесина на корен, добита 
от горски територии – държавна собственост, попадащи в териториалния обхват на ТП 
ДГС „Хисар”, поради отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат 
на съществена промяна в обстоятелствата.  

 
2. ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед № 332/29.05.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ 

за Обект № 1822 С с подотдели 179 «ж» за продажба на стояща дървесина на корен – 
държавна собственост, попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС «Хисар» с общо 
количество 371.00 пл. куб. м. и начална цена 9274.19 лв. (девет хиляди двеста седемдесет 
и четири лева и деветнадесет ст.) без включен ДДС, поради отпадане необходимостта от 
провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

 
 

II. МОТИВИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА: 
 

С Определение №  990/26.06.2020 г. постановено по административно дело № 
698/2020 г на Административен съд – гр. Пловдив е оставил без разглеждане жалбата на 
«Кози Грамади 2012» ЕООД, ЕИК 202247559 против Заповед № 332/29.05.2018г. на 
Директора на ТП ДГС «Хисар»» и е прекратил производството. Определението не е 
обжалвано и е влязло в сила. 

Съгласно Указания № ИАГ – 20216/13.10.2017г. на Изпълнителна агенция по 
горите и т.3.1. от същите планирането и ползването на дървесина в земеделски земи, 
държавна и общинска собственост, които са придобили характера на гора по смисъла на 
чл. 2 от Закона за горите, се извършва по реда на Закона за горите в случай, че е 
проведена докрай процедурата по  § 49 от ПЗР на ЗИД на ЗГ и има издадена заповед за 
определеняне на имотите, като горска територия. Съгласно т. 3.3. от указанията 
собственикът може да се възползва от правото си да промени вида територия на 
съответните имоти по реда на чл. 81 от ЗГ.  

Обстоятелството, че насажденията в Обект № 1822 С с подотдели 179 «ж» са 
придобили характера на гора в земеделска територия и не е проведена процедурата за 
определяне на имитите като горска територия, налага прекратяването на ЕЛЕКТРОНЕН 
ТЪРГ за Обект № 1822 С с подотдели 179 «ж» .    

В допълнение към горното маркирацията на дървесината в обекта е изтекла и това 
възпрепятства провеждането на сечи в обекта. Допълнително настъпило обстоятелство, 



което налага прекратяване на електронния търг, е че през 2019г. в териториалния обхват 
на ТП ДГС «Хисар» е одобрен нов 10 /десет/ годишен лесоустройствен проект.   

Горните обстоятелства обуславят прекратяването на ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за Обект 
№ 1822 С с подотдели 179 «ж» съгласно т. 16.1.4. от утвърдения тръжен регламент за 
участие в електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1822 С 
с подотдели 179 „ж”.  
 

III. НАРЕЖДАМ: 
 

 Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на „Южноцентрално 
държавно предприятие” ДП, гр. Смолян, съответното ТП ДГС „ХИСАР”, както и да се 
публикува на интернет платформата на ЮЦДП, гр. Смолян, а именно: 
https://sale.uslugi.io/ucdp. 

 
 

IV. ОБЖАЛВАНЕ: 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд - гр. Пловдив, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14- 
дневен срок от съобщаването й по реда на чл. 145 и сл. от АПК.  

 
 
 
 
 

ИНЖ. ДОБРИН ИВАНОВ: п* 
ДИРЕКТОР ТП “ДГС ХИСАР” 

                              
*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни (ЕС) 
2016/679   
 

 


