МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА”
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393
e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com

ЗАПОВЕД
№ 289/03.08.2021г.
На основание 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 Протокол от 03.08.2021г. на
комисия назначена със Заповед № 288/03.08.2021г. на Директора на ТП „ДЛС – Извора”.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Обявяване на класираните на първо и второ място участници в търг с тайно
наддаване с предмет: ”Продажба на действително добити количества дървесина от Обект
№21234-1 на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян”, за Обект №212341 подотдел 57"е" както следва:
На първо място - участник в търга „ДСВ Транс” ООД, със седалище и адрес на
управление: п.к.4820 с. Михалково, общ.Девин, обл. Смолян, ЕИК: 120583045, с
предложена цена в размер на 12350,00 лева без ДДС.
На второ място - участник в търга „СЪНИЕМ- ФОРЕСТ” ЕООД със седалище и
адрес на управление:п.к.4800 гр.Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул.” Васил Левски”№39
А, ЕИК: 205731705, с предложена цена в размер на 12345,00 лева без ДДС.
2. Определям за купувач класираният на първо място „ДСВ Транс” ООД.
3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на
АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП
– гр.Смолян към ИН № 463.
4. Допускам на основание чл.70, 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 във връзка с
чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящата заповед.
МОТИВИ: Допуснатото предварителното изпълнение е с оглед променливите
атмосферни
условия
и
валежи
които
ще
доведат
затруднения
с
реализацията/транспортирането/ а от там и до влошаване на дървесината, във връзка с
чл.122 от ЗГ дървесината е вещ с бързо влошаващи се качества, които подлежат на бърза
продажба. Със запазването на качеството на добитата и складирана на временен склад
дървесина се предотвратяват евентуални загуби на стопанството, които биха настъпили в
следствие на понижаване на качеството на същата, предизвикано от посоченото в
предходното изречение променливите атмосферни условия и валежи.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен
съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се
обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен
съд – гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали
Административният акт е бил оспорен.
и. д. Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….
/инж. Здравко Караджов/*
Налице е положен подпис, който е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА”
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393
e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com

ЗАПОВЕД
№ 290/03.08.2021г.
На основание 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 Протокол от 03.08.2021г. на
комисия назначена със Заповед № 288/03.08.2021г. на Директора на ТП „ДЛС – Извора”.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Обявяване на класираните на първо и второ място участници в търг с тайно
наддаване с предмет: ”Продажба на действително добити количества дървесина от Обект
№21309-1 на територията на ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян”, за Обект №213091 подотдели 221”б”, 223”г” както следва:
На първо място - участник в търга „СЪНИЕМ- ФОРЕСТ” ЕООД със седалище и
адрес на управление:п.к.4800 гр.Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул.” Васил Левски”№39
А, ЕИК: 205731705, с предложена цена в размер на 11520,00 лева без ДДС.
На второ място - участник в търга „ДСВ Транс” ООД, със седалище и адрес на
управление: п.к.4820 с. Михалково, общ.Девин, обл. Смолян, ЕИК: 120583045, с
предложена цена в размер на 11518,00 лева без ДДС.
2. Определям за купувач класираният на първо място „СЪНИЕМ- ФОРЕСТ”
ЕООД.
3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на
АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП
– гр.Смолян към ИН № 463.
4. Допускам на основание чл.70, 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 във връзка с
чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящата заповед.
МОТИВИ: Допуснатото предварителното изпълнение е с оглед променливите
атмосферни
условия
и
валежи
които
ще
доведат
затруднения
с
реализацията/транспортирането/ а от там и до влошаване на дървесината, във връзка с
чл.122 от ЗГ дървесината е вещ с бързо влошаващи се качества, които подлежат на бърза
продажба. Със запазването на качеството на добитата и складирана на временен склад
дървесина се предотвратяват евентуални загуби на стопанството, които биха настъпили в
следствие на понижаване на качеството на същата, предизвикано от посоченото в
предходното изречение променливите атмосферни условия и валежи.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен
съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед може да се
обжалва по реда на АПК чрез директора на ТП ”ДЛС – Извора” пред Административен
съд – гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали
Административният акт е бил оспорен.
и. д. Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……./*П/…….
/инж. Здравко Караджов/
* Налице е положен подпис, който е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).

