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З А П О В Е Д 
№ З-07-538  

с.Борино, 09.12.2022 г. 
 

На основание чл.23, ал.1, т.2 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 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   

 

I. П Р Е К Р А Т Я В А М : 

  

Процедурата открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до 

временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №2310 – отдел 33, подотдел 

„в” и отдел 37, подотдел „л“, Обект №2311 – отдел 170, подотдел „а”, Обект №2312 – 

отдел 170, подотдел „г”, Обект №2313 – отдел 171, подотдел „к“, Обект №2314 – отдел 

172, подотдели „б“, „в“ и „г“ и Обект №2315 – отдел 270, подотдел „и“, включени в КЛФ 

2023г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Борино””,  открит с моя Заповед 

№З-07-505 от 21.11.2022г.  

Мотиви:  Конкурсът е открит със заповед №З-07-505/21.11.2022г. на Директора на ТП 

„ДГС – Борино” като в същата, както и в утвърдената с нея документация за участие е 

определен срок за подаване на оферти за участие до 16:00 часа на 08.12.2022г.  

Видно от Деловодната система „Архимед“ и изготвения Регистър за участие в открит 

конкурс за възлагане дейности по дърводобив на общо основание, в определения срок е 

постъпила оферта за участие от едно дружество – „Дюис” ЕООД, регистрирана на 07.12.2022г. 

в  15:15 часа. На 08.12.2022г., в 15:47 часа същата е оттеглена, с което се изпълняват 

предпоставките на чл.24, ал.1, т.1 във връзка с чл.17, ал.2, предл. Трето от Наредбата. 

 

ІI. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.23, ал.2 от Наредбата, възлагам на Димитринка 

Измирлиева – юрисконсулт при ТП „ДГС-Борино“ в срок до 12.12.2022г. да съобщи 

настоящата заповед по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите лица, както и да организира 

нейното публикуване на интернет страницата на „Южноцентрално ДП“ и на ТП „ДГС-Борино”.  

 

ІII. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл.149, ал.1 от АПК 

в 14-дневен срок чрез ТП „ДГС-Борино“ пред Административен съд-гр.Смолян.  

 

 

ДИРЕКТОР  

на ТП „ДГС-Борино“:    /п/* 

                    (инж. Светозар Мечков) 

 
* налице е положен подпис, който е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679) 

 


