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ЗАПОВЕД
№ З-08-269
гр. Доспат, 27.07.2022г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във връзка чл. 23, 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 и
представения ми протокол вх.№Прт-08-46 от 27.07.2022г. от работата на комисията, назначена с
моя заповед №З-08-265/27.07.2022г. за провеждане на открит конкурс с предмет: „ добив (сеч,
разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и
качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално
държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му поделения, утвърдената със Заповед
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и
рамппиране) на дървесината, в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат” -„ ЮЦДП”, гр.
Смолян”, Обект № 2244, отдел 125, подотдел „з“, обявен със Заповед № З-08-250 от 07.07.2022г.
на директора на ТП „ ДГС- Доспат“.
І. Н А Р Е Ж Д А М :
Утвърждавам Протокол вх.№Прт-08-46 от 27.07.2022г. от работата на комисията, назначена
с моя Заповед №З-08-265/27.07.2022г.
ІІ. О Б Я В Я В А М :
Класирането в проведената на 27.07.2022г. процедура- открит конкурс с предмет: „ добив
(сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, спецификация за размерите и
качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално
държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му поделения, утвърдената със Заповед
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и
рамппиране) на дървесината, в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат” -„ ЮЦДП”, гр.
Смолян”, Обект № 2244, отдел 125, подотдел „з“, както следва:
 На първо място – участникът ЕТ „ФИЛИП ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ-94“, предложил
цена за обекта в размер на 26 692.88 лева (двадесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и два
лева, осемдесет и осем стотинки) без ДДС.
IІI. О П Р Е Д Е Л Я М :
За изпълнител в открия конкурс за Oбект №2244- ЕТ „ФИЛИП ДИМИТРОВ
ДЕМИРОВ-94“, вписан в търговския регистър под ЕИК 811176858, със седалище и адрес на
управление: област Благоевград, община Сатовча, село Плетена, п.к. 2954, представлявано и
управлявано от Филип Димитров Демиров.
ІV. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 23, ал. 3 от Наредбата ДОПУСКАМ
предваватително изпълнение на настоящата заповед, като се сключи договор за изпълнение на
дейностите, включени в Обект №2244, преди изтичане на 14-дневния срок за обжалване.
Мотиви: В проведения открит конкурс ЕТ „ФИЛИП ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ-94“, е

единствен участник, договорът, който ще се сключи за добив на дървесина от категория дърва, ще
се използват за снабдяване на местното население с дърва за огрев през отоплителния сезон 2022г.
С оглед своевременното снабдяване на населението с дърва за огрев и недопускане,
забавяне на доставянето на дървата до крайните потребители, е необходимо да се сключи договор
в по-кратки срокове.
V. Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал.4 от Наредбата, настоящата
Заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде
публикувана на интернет страницата на ТП „ ДГС-Доспат” и на „ ЮЦДП” гр. Смолян към
ИН_Т00199-22.
VI. На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5- дневен срок от издаването на настоящата
заповед, определения за изпълнител участник, следва да представи документи по чл. 35, ал. 5 от
Наредбата.
VII. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането за предварително изпълнение може
да се обжалва чрез ТП „ДГС Доспат“ до Административен съд гр. Смолян в тридневен срок от
съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена. Настоящата заповед подлежи
на обжалване по съдебен ред пред Административен съд гр. Смолян, съгласно разпоредбите на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС – Доспат”:………п…………
(инж. Мартин Сариев)
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