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З А П О В Е Д 

№ РД -01- 81 

Ст.Загора  27.03.2019 година 

 

    На основание чл. 23,ал.1, т.2  във вр. с чл. 24, ал.1, т.1  и  чл.34, 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 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М  : 

 

I.ПРЕКРАТЯВАМ   процедура за  провеждане на ,,открит  конкурс“,  обявена  със Заповед № РД-01-44/ 08.03.2019г.  

на  Директора  на  ТП ДГС Стара Загора , с  предмет: „ сеч, извоз, разкройване,  рампиране ,  в едно   с товарене, 

транспорт и разтоварване на дървесина  франко дома на клиента  и/или  търговски склад“   на  местни търговци, 

отговарящи  на изискванията на чл.115 от ЗГ  и чл.38 от Наредбата, от  отдели,  включени в ЛСФ 2019г.  на ТП ДГС 

Стара Загора,  за  обект  № 195123.   

МОТИВИ:Не е подадена нито една оферта за участие за Обект 195123 

 

II. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК чрез 

ЮИДП ТП ДГС Стара Загора пред Административен съд Стара Загора. 

 

IIІ. На основание чл.34, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП  и  чл.60, ал.1 от  АПК,  допускам  предварително  

изпълнение на  настоящата  Заповед. 

МОТИВИ: Закъснението на изпълнението на акта би довело до значителна или трудно поправима вреда за 

Възложителя ТП ДГС Стара Загора,а именно невъзможност за задоволяване на нуждите на местното население с 

дървесина за огрев,което ще доведе до накърняване на търговската репутация на стопанството, и заедно с това ще 

бъдат  засегнати важни държавни и обществени  интереси. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.25,ал.1,т.1 от Наредбата,да бъдат предприети всички необходими 

действия по откриване на процедура по договаряне на реда на чл.25 и следващите от Наредбата за Обект 195123,с 

оглед на обстоятелството че за същия не са подадени оферти за участие в първоначално откритата процедура. 

    

IV.На основание чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да бъде 

обжалвано чрез Директора на ЮИДП ДП ТП ДГС „Стара Загора” пред Административен съд гр.Стара Загора в 

тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.   

 

V.Контрола  по  изпълнението на  настоящата Заповед   възлагам  на инж.Иван Георгиев  Гагов - зам.директор  на ТП 

ДГС Стара Загора.   

 

 

 

 

 

                                                  ДИРЕКТОР ТП ДГС  Стара Загора :……*/п/……….. 
                                                                                            * ( заличено  обстоятелство  на осн.чл.2 от ЗЗЛД ) 

    инж. Иван Чергеланов/   

 

 

 


