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ЗАПОВЕД
№429
гр. Доспат, 26.07.2021г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във връзка с 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 и представения ми протокол вх.
№2804 от 26.07.2021г., отразяващ резултатите от проведения търг с тайно наддаване за продажба на
действително добити количества дървесина в горски територии-държавна собственост в територалния
обхват на ТП „ ДГС- Доспат”, Обект № 1908-1, отдел 90, подотдел „ o“ влючени в КЛФ 2021г.,
обявен със Заповед № 368 от 02.07.2021г. на И. Д. Директора на ТП „ ДГС- Доспат“.

І. Н А Р Е Ж Д А М :
Утвърждавам Протокол вх. №2804 от 26.07.2021г., отразяващ резултатите от проведения търг с
тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в горски територии-държавна
собственост в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат”, Обект № 1908-1, отдел 90, подотдел „ o“

ІІ. О Б Я В Я В А М :
Класирането в проведения на 26.07.2021г. търг с тайно наддаване за продажба на действително
добити количества дървесина в горски територии- държавна собственост в територалния обхват на ТП „
ДГС- Доспат” за Oбект № 1908-1, в размер на 68.35 м3 и начална цена- 7 079.01 лева без ДДС, както
следва:

 На първо място – участника ЕТ „ СУЗАНА ШИКИРОВА- ДЖЕВАТ ШИКИРОВ“
предложил цена за обекта в размер на 9 985.00 лв. (девет хиляди деветстотин осемдесет и пет
лева) без ДДС.
 На второ място – участника „ЕТ „ТЕО-ТЕО ДЕЛИЕВ И КРАСИМИР ДЕЛИЕВ
предложил цена за обекта в размер на 8 880.00 лв. (осем хиляди осемстотин и осемдесет лева)
без ДДС.
IІI. О П Р Е Д Е Л Я М :

За купувач на дървесината от Oбект № 1908-1 – „ ЕТ „ СУЗАНА ШИКИРОВАДЖЕВАТ ШИКИРОВ“ вписан в търговския регистър под ЕИК 101654146, със седалище и адрес на
управление: област Благоевград, община Сатовча, село Сатовча, ул.“ Тодор Шопов“ № 92, представлявано
и управлявано от Джеват Исмаилов Шикиров.
IV. Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал.4, изр. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да
бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет
страницата на ТП „ ДГС-Доспат” и на „ ЮЦДП” гр. Смолян към ИН_Т00456.
На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата разпореждам предварително изпълнение при условията и по
реда на чл. 60, ал. 1 от АПК.
МОТИВИ: Разпореденото предварително изпълнение е във връзка с чл. 122 от ЗГ, че добитата
дървесина и недървесни горски продукти са вещи с бързо влошаващи се качества, които подлежат на бърза
продажба. Със запазването на добитата и складирана на временен склад дървесина се предотвартяват
евентуални загуби на стопанството, които биха настъпили в следствие на понижаване на качеството на

същата, предизвикано от горе посочените условия.
V. Разпореждането с което се допуска предварително изпълнение подлежи на обжалване по съдебен ред
на основание чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването му чрез И. Д. Директора на ТП „ ДГСДоспат“ пред Административен съд- гр. Смолян.
VI. На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5- дневен срок от издаването на настоящата заповед,
определения за купувач участник, следва да представи документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата.
VII. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд гр. Смолян,
съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

И. Д. ДИРЕКТОР на ТП „ ДГС – Доспат”:………п……………
(инж. Стилиян Балталиев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

