
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр. Девин, ул.”Освобождение” № 18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp-smolian.com; http://dlsizvora.ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 467 / 07.12.2021г. 
 

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 видно от протокол 

то 07.12.2021г, от работата на комисията назначена с моя заповед № 454/07.12.2021г. 

 

І. П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

1.  Процедурата по провеждане на открит конкурс с предмет: ”Добив на дървесина 

– сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен от ДГФ на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – 

гр.Смолян” за обект с № 22102. 

 

МОТИВИ: Процедурата по провеждане на конкурса се прекратява на основание 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. Няма нито една подадена оферта за обект №22102. 

 

2. Разпореждам заповедта да бъде публикувана на сайта на ТП ”ДЛС – Извора” и да 

бъде изпратена за публикуване на сайта на ЮЦДП – гр.Смолян към ИН №640. 
 

3. Допускам на основание чл.23, ал.3 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.60, ал.1 от АПК, 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

– гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.  

 

Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се 

обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен съд – 

гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали Административният акт е 

бил оспорен. 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:  ……/*П/..…….           

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр. Девин, ул.”Освобождение” № 18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp-smolian.com; http://dlsizvora.ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 468 / 07.12.2021г. 
 

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 видно от протокол 

то 07.12.2021г, от работата на комисията назначена с моя заповед № 454/07.12.2021г. 

 

І. П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

1.  Процедурата по провеждане на открит конкурс с предмет: ”Добив на дървесина 

– сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен от ДГФ на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – 

гр.Смолян” за обект с № 22312. 

 

МОТИВИ: Процедурата по провеждане на конкурса се прекратява на основание 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. Няма нито една подадена оферта за обект №22312. 

 

2. Разпореждам заповедта да бъде публикувана на сайта на ТП ”ДЛС – Извора” и да 

бъде изпратена за публикуване на сайта на ЮЦДП – гр.Смолян към ИН №640. 
 

3. Допускам на основание чл.23, ал.3 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.60, ал.1 от АПК, 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

– гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.  

 

Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се 

обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен съд – 

гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали Административният акт е 

бил оспорен. 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:  ……/*П/..…….           

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр. Девин, ул.”Освобождение” № 18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp-smolian.com; http://dlsizvora.ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 469 / 07.12.2021г. 
 

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 видно от протокол 

то 07.12.2021г, от работата на комисията назначена с моя заповед № 454/07.12.2021г. 

 

І. П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

1.  Процедурата по провеждане на открит конкурс с предмет: ”Добив на дървесина 

– сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен от ДГФ на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – 

гр.Смолян” за обект с № 22313. 

 

МОТИВИ: Процедурата по провеждане на конкурса се прекратява на основание 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. Няма нито една подадена оферта за обект №22313. 

 

2. Разпореждам заповедта да бъде публикувана на сайта на ТП ”ДЛС – Извора” и да 

бъде изпратена за публикуване на сайта на ЮЦДП – гр.Смолян към ИН №640. 
 

3. Допускам на основание чл.23, ал.3 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.60, ал.1 от АПК, 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

– гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.  

 

Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се 

обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен съд – 

гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали Административният акт е 

бил оспорен. 

 

Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:  ……/*П/..…….           

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр. Девин, ул.”Освобождение” № 18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp-smolian.com; http://dlsizvora.ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 470 / 07.12.2021г. 
 

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 видно от протокол 

то 07.12.2021г, от работата на комисията назначена с моя заповед № 454/07.12.2021г. 

 

І. П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

1.  Процедурата по провеждане на открит конкурс с предмет: ”Добив на дървесина 

– сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен от ДГФ на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – 

гр.Смолян” за обект с № 22314. 

 

МОТИВИ: Процедурата по провеждане на конкурса се прекратява на основание 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. Няма нито една подадена оферта за обект №22314. 

 

2. Разпореждам заповедта да бъде публикувана на сайта на ТП ”ДЛС – Извора” и да 

бъде изпратена за публикуване на сайта на ЮЦДП – гр.Смолян към ИН №640. 
 

3. Допускам на основание чл.23, ал.3 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.60, ал.1 от АПК, 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

– гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.  

 

Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се 

обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен съд – 

гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали Административният акт е 

бил оспорен. 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:  ……/*П/..…….           

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр. Девин, ул.”Освобождение” № 18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp-smolian.com; http://dlsizvora.ucdp-smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 471/ 07.12.2021г. 
 

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 видно от протокол 

то 07.12.2021г, от работата на комисията назначена с моя заповед № 454/07.12.2021г. 

 

І. П Р Е К Р А Т Я В А М: 

 

1.  Процедурата по провеждане на открит конкурс с предмет: ”Добив на дървесина 

– сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен от ДГФ на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – 

гр.Смолян” за обект с № 22315. 

 

МОТИВИ: Процедурата по провеждане на конкурса се прекратява на основание 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. Няма нито една подадена оферта за обект №22315. 

 

2. Разпореждам заповедта да бъде публикувана на сайта на ТП ”ДЛС – Извора” и да 

бъде изпратена за публикуване на сайта на ЮЦДП – гр.Смолян към ИН №640. 
 

3. Допускам на основание чл.23, ал.3 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.60, ал.1 от АПК, 

предварително изпълнение на настоящата заповед. 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд 

– гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.  

 

Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се 

обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен съд – 

гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали Административният акт е 

бил оспорен. 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:  ……/*П/..…….           

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 


