
 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ З-19-294/26.07.2022г. 

                          

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с 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 /Наредбата/ 

и утвърден протокол от 26.07.2022г. на комисия, назначена със моя Заповед № З-19-

292/26.07.2022г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии 

държавна собственост, с предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по 

Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на 

територията на ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, 

кубиране и рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2226 с отдели и подотдели 

280 „я“, 290 „о”, 293 „ж2” и Обект № 2230 с отдел и подотдел 571 „ж”, от годишния план за 

ползването на дървесината за 2022г. от горски насаждения, разположени в горски територии, 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС – Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян“. 

 

1. ОДОБРЯВАМ:  

 

Класирането извършено от комисията за Обект № 2230 с отдел и подотдел 571 „ж” 

определена със Заповед № З-19-292/26.07.2022 г., по критерий за класиране на ценовите 

предложения (офертите) – най-ниска предложена цена, както следва:  

  

НА ПЪРВО МЯСТО: „Ричи 2015“ ЕООД, с предложена цена в размер на 7 625,75 лева 

(седем хиляди шестстотин двадесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.  

НА ВТОРО МЯСТО: Няма класиран участник. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ:  

 

 За изпълнител на открития конкурс, с предмет: „Извършване на добив на прогнозни 

количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се 

добиват на територията на ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен 

склад, кубиране и рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2230 с отдел и 

подотдел 571 „ж” с прогнозно количество дървесина от 349,39 куб.метра, класирания на първо 

място участник: „Ричи 2015“ ЕООД, вписан в търговския регистър с ЕИК: 203894504, със 

седалище и адрес на управление: с. Първенец, ул. Речна № 2, общ. Родопи, обл. Пловдив, 

представлявано от управителя Реджеп Сабриев Алиев, в качеството му на управител, с 

предложена цена в размер на 7 625,75 лева (седем хиляди шестстотин двадесет и пет лева и 

седемдесет и пет стотинки) без включено ДДС. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

  

  



3. НАРЕЖДАМ: 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 

23, ал. 3 от „Наредбата“ 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 

изпълнението може да последва значителни или трудно поправими вреди. 

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид на това, че ако 

дейността за добив на дървесина не бъде изпълнена навременно, ще се затрудни задоволяването 

на местното население с дърва за огрев.  

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

изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС – Пловдив“ пред Административен 

съд гр. Пловдив в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо от това дали административният 

акт е бил оспорен.  

Настоящата заповед да бъде изпратена за публикуване на интернет страницата на ЮЦДП – 

Смолян, както и на ТП „ДГС – Пловдив“. 

Настоящата заповед да бъде изпратена до участника, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 

от Наредбата.  

На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата 

заповед, определения за купувач участник, следва да представи документите по чл. 35, ал. 5 от 

Наредбата.  

 

 

 

Директор на ТП „ДГС – Пловдив: ............/п/*............... 

                         /инж. Красимир Каменов/ 

 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


