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ОДОБРЯВАМ:  *П 

 

ЯВОР ГЕЧЕВ                                                                            

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                                  
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ З - 01 - 338/05.09.2022 г. 

 

  

На основание чл. 43, ал. 2 от Закона за горите, чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната 

собственост, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост и протокол от 11.02.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № 

425/17.11.2021 г. на директора на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Определям класирания на първо място участник „НАРЕЧЕН СПА”ЕООД, ЕИК 

206442598, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, 

бул.“Витоша“№ 150, ет. 1, представлявано от Росен Тодоров Илиев – управител, за 

спечелил търга наемател на части от недвижими имоти – частна държавна собственост, а 

именно: Част от поземлен имот с идентификатор 38799.110.28 с площ 0,550 дка в 

землището на с. Косово, община Асеновград, област Пловдив, трайно предназначение на 

имота – горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, съгласно 

координати на подробните точки очертаващи границите на обособената площ, посочени в 

комбинирана скица, изготвена от инж. М. Главова и Част от поземлен имот с 

идентификатор 38799.110.29 с площ 0,970 дка в землището на с. Косово, община 

Асеновград, област Пловдив, трайно предназначение на имота – горска, начин на трайно 

ползване: друг вид дървопроизводителна гора, съгласно координати на подробните точки 

очертаващи границите на обособената площ, посочени в комбинирана скица, изготвена от 

инж. М. Главова, 

предоставени за управление на „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. 

Смолян, в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – 

Асеновград”, при следните условия: 

1.1. за срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора за 

наем; 

1.2. при годишна наемна цена в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева без 

ДДС. 

2. Класиран на второ място участник няма. 

3. Отстранени участници в търга няма. 
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4. Екземпляр от настоящата заповед след одобряването й от страна на министъра на 

земеделието да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от 

съобщаването й. 

 6. Заповедта да се обяви в сградата на ТП „ДГС Асеновград“ и на интернет 

страницата на ЮЦДП – Смолян. 

 7. Отменям заповед № З-01-157/04.05.2022 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян. 

 8. Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Асен Карабов – заместник-

директор на ЮЦДП, гр. Смолян. 

      

 

 

ДИРЕКТОР:  ..........*П............................. 

                                 (инж. Здравко Бакалов)      

 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Съгласувал: ……………………….. (инж. Асен Карабов – зам.-директор) 

Изготвил:     ………………………... (Ат. Тошева – юрисконсулт) 

 

 

 

 

 


