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                                            З А П О В Е Д  
№ З-02-153 

с. Хвойна, 09.06.2022 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.23, ал.3 от „Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти” и представения ми Протокол от 09.06.2022 г. за работата на 

комисия, назначена с моя Заповед №З-02-150 от 09.06.2022 г. за провеждане на открит 

конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз, до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен“ от обект: № 2219 с включени 

отдели/подотдели: 25 „ж“, 237 „з“ и 237 „ж“ открит със Заповед №З -02-126/18.05.2022 

г. на директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“.”. 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

      І. УТВЪРЖДАВАМ, Протокол от 09.06.2022 г. за работата на комисията, 

назначена с моя Заповед №З-02-150 от 09.06.2022 г. 

       ІІ. ОБЯВЯВАМ  класирането, в проведения на 09.06.2022 г. открит конкурс за 

добив на дървесина включена в обект № 2219 включен отдел/подотдел – 25 „ж“, 237 „з“ 

и 237 „ж“ от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, 

както следва: 

 За обект №2219 класирам на първо място участника - „Нелина 1” ЕООД, 

вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК:201086456, със 

седалище и адрес на управление: гр.Панагрюрище, ул. „Стефан Караджа“ №2, община 

Панагюрище, област Пазарджик, представлявано от Марин Поптолев в качеството му 

на управител с предложена цена в размер на 56 085,77 лв. /петдесет и шест хиляди и 

осемдест и пет лева и седемседет и седем стотинки/ без ДДС. 

 На второ място  

II. 1. Отстранени участници – няма. 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект № 2219 от  

териториалния обхват на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, следния участник: 

1. „Нелина 1” ЕООД, с ЕИК: 201086456, представлявано от Марин Поптолевв 

качеството му на управител. 

  Като съгласно точка втора от настоящата заповед следва избрания за изпълнител в 

проведения на 09.06.2022 г. открит конкурс за добив на дървесина да изпълнява 

старателно и отговорно своите задължения, като за това получи предложената от него 

цена. 

IV. 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” и на чл. 60, ал. 1 от АПК с 

оглед да бъдат защитени особено важни държавни интереси и опасност да бъде 

осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, и че  със закъснението на 
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изпълнението може да последва значителни или трудно поправими вреди. 

      ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед 

след подадено заявление с наш. Вх.№ Вх-02-282/09.06.2022 г. от заинтересованата 

страна и предвид на това че, ако дейностите по добива не бъдат изпълнени 

своевременно ще се затрудни изпълнението на плануваните дейности, което би довело 

до неизпълнение на поети договорени ангажименти на ТП ДГС „Акад. Николай 

Хайтов” и до значителни финансови загуби със всички финансово-счетоводни, 

социални и други последици от това 

V. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от „ Наредбата”, възлагам 

на  инж.Д.Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” в срок да края 

на работния ден на 10.06.2022 г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 61 от 

АПК на заинтересованите лица, както и да  организира нейното публикуване на 

интернет страницата на ЮЦДП „Смолян”. 

 VI. На основание чл. 60, ал.5 от АПК, разпореждането с което се допуска 

предварително изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП ДГС „Акад. 

Николай Хайтов” пред Административен съд на град Смолян в 3 дневен срок от 

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

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

14 дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” пред 

Административен съд – гр. Смолян.  

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” и съобщена на всички 

заинтересовани лица и участници в конкурса по обявения в документация ред, за 

сведение. 

 

 

                                                

 

                                                      ДИРЕКТОР 

                                                      на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”:………п*……… 

                                                                                                           (инж. Здравко Бакалов) 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

                          


