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ЗАПОВЕД
№ 32
гр.Смолян, 17.03.2017 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. № 784 / 15.03.2017 година от
деловодител и човешки ресурси при ТП ДГС „Смолян” за подадените оферти за участие в Търг с тайно

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1709 /отдели 2029-ю, 2030б, 2030-ш/, 1712 /отдел 140-б/, 1713 /отдели 2104-и, 2105-а/ и 1714 /отдели 2100-а, 2110-е, 2111а, 2111-п, 2111-с, 2111-а1, 2111-б1, 2111-д1/, открит със Заповед № 13 / 27.02.2017 година на
Директора на ТП ДГС „Смолян”
I. П Р Е К Р А Т Я В А М
Процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1714.
Мотиви: няма подадени оферти за участие до крайният срок за подаване – до 17:00 часа на
14.03.2017 год.
II. На основание чл.34, ал.3 от Наредбата и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящата заповед поради
следните мотиви:
 съществува риск от забава и неизпълнение на предвидения годишен и финансов план за
2017 година, което ще доведе до сериозни финансови загуби за стопанството.
III. Разпореждането, относно допуснатото предварително изпълнение, подлежи на обжалване
чрез ТП ДГС „Смолян” пред Административен съд – гр. Смолян в тридневен срок от съобщаването му.
IV. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по административен
ред, съгласно чл. 84 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до ЮЦДП – гр. Смолян или по съдебен ред,
съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до Административен съд – гр. Смолян.
V. Заповедта да се публикува в интернет страницата на ЮЦДП – Смолян: www.ucdp-smolian.com
и ТП ДГС ”Смолян”: www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com.
Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение.
Директор на ТП ДГС „Смолян”: ………(п)………........
/инж. Станко Делиянчев/



Подписът e заличен на основание на чл.2 от ЗЗЛД.

