
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА” 
 4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2,  e-mail: dgshvoyna@ucdp-smolian.com 

 

 

                                            З А П О В Е Д  
№ 214 

с. Хвойна 28.06.2018 г.  

 

         На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл. 74, ал.1, 

т.1 и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 5 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, наричана по долу за 

краткост Наредбата и представения ми за утвърждаване Протокол за електронна 

тръжна процедура № 4890-3256/28.06.2018г., отразяващ резултатите от проведения 

електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1823 с 

подотдел 56 "т", добита от горски територии - държавна собственост попадащи в 

териториалния обхват на ТП ДГС Хвойна 

 

1. УТВЪРЖДАВАМ 

Протокол с вх. № 1996/28.06.2018г., отразяващ резултатите от проведения 

електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1823  с 

подотдел 56 „т“, добита от горски територии - държавна собственост попадащи в 

териториалния обхват на ТП ДГС Хвойна. 

2. ОДОБРЯВАМ 

Класирането направено от комисията провела процедурата на 28.06.2018г - 

електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1823  с 

подотдел 56 „т“, добита от горски територии - държавна собственост попадащи в 

териториалния обхват на ТП ДГС Хвойна, при начална тръжна цена в размер на 

13836.99 лв. (тринадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и 

девет стотинки) без включен ДДС, както следва: 
 

УЧАСТНИК РЕГИСТРИРАНА СТОЙНОСТ КЛАСИРАНЕ 

ДИВА ЛЕС 2000 ЕООД 
14036.99 лв./четиринадесет хиляди и тридесет и 

шест лева и деветдесет и девет стотинки/без ДДС 
1-во място 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

За КУПУВАЧ НА ДЪРВЕСИНАТА на корен от Обект № 1823 с подотдел 56 

„т“, добита от горски територии - държавна собственост попадащи в териториалния 

обхват на ТП ДГС Хвойна, кандидата класиран на първо място ДИВА ЛЕС 2000 

ЕООД, ЕИК 202247250, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. 

Пловдив, с. Марково, ул. «Захари Стоянов» № 74, представлявано от Димитър 

Джоков, в качеството му на управител . 

 

 



4. НАРЕЖДАМ 

 

 

 І. Настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на реда 

на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), да се публикува на интернет 

страницата на ЮЦДП - Смолян: https://sale.uslugi.io/ucdp/1700 

  
      II. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл. 145 и 

сл. от  АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Хвойна” пред 

Административен съд – гр. Смолян.      

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП ДГС „Хвойна”. 

 

       

                                                                         ДИРЕКТОР 

                                                                         на ТП ДГС „Хвойна”:………/п/..…… 

                                                                                                      (инж. Борис Къдрински) 

 
*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 


