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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТO, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПАЗАРДЖИК” 
4400Пазарджик , ул. “Александър Стамболийски” № 50   034 444099 

 
З А П О В Е Д 

 

№ 155/12.08.2021г. 

гр. Пазарджик, 12.08.2021 г. 

 

 На основание чл.174 ал.2 ат Закона за  горите, чл. 23, ал.  1 т.1 във връзка 

с ал.4 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 от 

11.08.2021 г. от  работата  на  комисията, назначена с  моя  заповед № 

144/10.08.2021 г. за  провеждане  на открит конкурс с  предмет : „Сеч, извоз, 

сортиране и  рампиране на  маркирана  дървесина до  временен склад от  обекти 

с номера  №  2118, 2119, 2120, попадащи в териториалния  обхват на  дейност  

на  ДГС „Пазарджик“, открит  със  Заповед № 136/21.07.2021г. на Директора  

на  ТП ДГС „Пазарджик“ 

 

 

                 I. К Л А С И Р А М : 
 

 

 За  открит конкурс с предмет: „Сеч, извоз, сортиране и  рампиране на  

маркирана  дървесина до  временен склад от  обект с номера  №  2120, 

попадащи в териториалния  обхват на  дейност  на  ДГС „Пазарджик“, 

разположени  в  горски  територии -  държавна  собственост, в район  на  

дейност ДГС „Пазарджик“ към „ЮЦДП“ -  гр. Смолян  както  следва: 

 

- На  първо  място – участникът „ВЕМОС“ ЕООД – единствен такъв, 

вписано  в  Търговския  регистър по ЕИК:203464520, със  седалище  и  

адрес  на  управление: с. Црънча, област Пазарджик, ул. „Първа“ № 23, 

представлявано  и  управлявано от Кирил Сергеев  Кичуков с обща  

предложена   цена в  размер  на размер  на 4955,20 /четири хиляди  

деветстотин петдесет и пет лева и  двадесет  стотинки/ без ДДС 

 

II.О П Р Е Д Е Л Я М : 
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       За изпълнител  на  услуга, с предмет: „Сеч, извоз, сортиране и  рампиране 

на  маркирана  дървесина до  временен склад от  обект с номер  №  2120, 

попадащи в териториалния  обхват на  дейност  на  ДГС „Пазарджик“ към 

„ЮЦДП“ -  гр. Смолян, участникът участникът „ВЕМОС“ ЕООД – 

единствен такъв, вписано  в  Търговския  регистър по ЕИК:203464520, със  

седалище  и  адрес  на  управление: с. Црънча, област Пазарджик, ул. „Първа“ 

№ 23, представлявано  и  управлявано от Кирил Сергеев  Кичуков с обща  

предложена   цена в  размер  на размер  на 4955,20 /четири хиляди  

деветстотин петдесет и пет лева и  двадесет  стотинки/ без ДДС 

 

 

 

 

III. Н А Р Е Ж Д А М  : 

 

   На основание чл.23 ал.3 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   

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  могат  да  

последват значително  или  трудно поправими  вреди,  ДОПУСКАМ  

ПРЕДВАРИТЕЛНО  ИЗПЪЛНЕНИЕ на  настоящата  заповед. 

 

     Мотиви:  Променливите атмосферни  условия биха  затруднили 

допълнително  изпълнението на  спешните  дейности в предвидените  срокове. 

Неизпълнението на  планираните дейности  ще  доведе  до  значителни вреди 

за  стопанството, изразяващи  се  във  финансови  загуби. 

     За  да  се  избегнат  горните неблагоприятни  последици е  необходимо  

своевременно  започване на  изпълнение  на  дейностите с  цел  избягване  на 

претърпяването  на  финансови  загуби за  стопанството, поради което се   

налага допускането  на  предварително  изпълнение на  заповедта. 

 

    Разпореждането, с което  се  допуска предварително  изпълнение,  

може  да  се  обжалва чрез ТП ДГС «Пазарджик» пред Административен  

съд – град Пазарджик в тридневен  срок от  съобщаването  му, 

независимо дали административният акт е бил оспорен. 
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      IV. Във  връзка  с  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл.23 ал.3  от Наредбата  

на  настоящата  заповед  да  бъде  съобщена  на  заинтересованите  лица  по  

реда  на чл.61 от  АПК и  да  бъде  публикувана  на  интернет  страниците  на 

ТП ДГС „Пазарджик“  и на  ЮЦДП – Смолян – ИН  Т00470. 

 

 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/  - дневен срок от 

съобщаването й чрез ТП ДГС „Пазарджик” пред Административен съд гр. 

Пазарджик. 

  

 

 

 

инж. ГАВРИЛ РАНГЕЛОВ ………/п*/…………….     

Директор на ТП ДГС Пазарджик 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)  
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