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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН 
ТП - ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  -  РАКИТОВО 

       

 Адрес за кореспонденция:  

 4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,  

 ул. „Ал. Стамболийски” №2 

 e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com         Секретар +359886711447 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
 

№109/16.03.2018 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.66, чл.1, т.1 и ал.2, т.5 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 с вх.№ 

606/15.03.2018г., отразяващ резултатите от проведения електронен търг за продажба на 

прогнозни количества дървесина в горски територии-държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово”, Oбект № 1819Е, обявен със Заповед № 

57/20.02.2018г. на директора на ТП ДГС „Ракитово“.  

 

І. Н А Р Е Ж Д А М : 

 

Утвърждавам Протокол с вх.№ 606/15.03.2018г., отразяващ резултатите от 

проведения електронен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в горски 

територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово” , Oбект № 

1819Е. 
 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М : 
 

Класирането в проведения на 15.03.2018г., електронен търг за продажба на 

прогнозни количества дървесина в горски територии-държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово“ за Oбект № 1819Е, в размер на 794 м3 и 

начална цена – 78207,00 лв. (седемдесет и осем хиляди двеста и седем лева) без 

включен ДДС, както следва:  

На първо място – участникът  ПАЛИСАНДЪР ООД с предложена цена за обекта в 

размер на 79377,00 лв. (седемдесет и девет хиляди триста седемдесет и седем лева и 00 

ст.) без ДДС.  

  

 

IІI. О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

За купувач на дървесината от Oбект № 1819Е – ПАЛИСАНДЪР ООД, с ЕИК 

112532670, седалище и адрес на управление – област Пазарджик, община Ракитово, 

гр.Ракитово, 4640, Георги Бенковски No 4, представлявано от  Христо Янушев – 

управител.  
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ІV. Предвид факта, че част от дървесината предмет на търга е реално добита на временен 

склад на основание 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 

от закъснението на изпълнението може да последва значително или трудно поправима 

вреда, предвид на това, че:  

- дървесината, добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо 

влошаващи се качества и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите.  

- следва да се вземат мерки и за недопускане разпространението на болести, вредители и 

други абиотични въздействия – чл.128 от Закона за горите;  

- е необходимо предоставеното на ТП имущество-държавна собственост, да се стопанисва и 

управлява с дължимата грижа;  

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповед. 

 

На основание чл.60, ал. 4 от АПК, разпореждането, с което се допуска предварително 

изпълнение, може да се обжалва чрез ТП ДГС „Ракитово” пред Административен съд - 

Пазарджик, в тридневен срок от съобщаването му.  

 

Настоящата заповед да бъде съобщена на кандидатите в процедурата и да бъде 

публикувана на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян, ТП ДГС „Ракитово”, както и на 

интернет платформата на ЮЦДП –гр. Смолян, а именно https://sale.uslugi.io/ucdp.  

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС 

„Ракитово” пред Административен съд - Пазарджик.  

 

 

 

 

 

Директор на ТП ДГС „Ракитово”: …/*n/…………. 

                                                              /инж. Муса Али/  

 

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 




