
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  – ГР. СОФИЯ  

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр.Смолян, ул.”Пол. Дичо 

Петров” № 1А ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК”- гр.Велинград 

бул. ”Съединение” № 125 ,п.код 4600, п.к 80 

Тел. : 0887498826, e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 
ЗАПОВЕД 

 
№ 281/21.05.2018г. 

 
 
  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 във връзка с утвърден протокол 

вх. № 2354-3/17.05.2018 г. от заседанието на комисия, назначена от Директора на ЮЦДП – 

Смолян, отразяващ резултатите от проведен електронен търг с явно наддаване за продажба 

на прогнозните количества добита дървесина от обект № 18054 -2 – отдел/ подотдел 151-

“e” обявен със Заповед № 244/27.04.2018г. на директора на ТП ДГС „Алабак”,  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Утвърждавам протокол вх. № 2354-3/17.05.2018 г. от работата на комисията, назначена 

от Директора на ЮЦДП – гр.Смолян, по провеждане на електронна тръжна процедура 

№ 4600-3191 за обект № 18054-2 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Класирането на кандидатите в електронния търг с явно наддаване за ОБЕКТ №18054-

2, включващ прогнозните количества дървесина 1740,41 пл. куб. м. 

 

1.1. Класиран на първо място кандидат – „ЙПК” ООД, вписано в търговския 

регистър под ЕИК 201628362, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, 

общ.Велинград, гр.Велинград, ж.к. ”Индустриална зона складова база” №1, с управител 

Танер Фикрет Карамахмут, съгласно предложената от него цена в размер на 172083.23 

лв. ( сто седемдесет и две хиляди и осемдесет и три  лева и 23ст.) без ДДС.  

 

1.2. Няма класиран на второ място кандидат. 

 

2. Определям за КУПУВАЧ на прогнозните количества дървесина, включена в 

ОБЕКТ № 18054-2 класирания на първо място в проведения електронен търг с явно 

наддаване: „ЙПК” ООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 201628362, със 

седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, общ.Велинград, гр.Велинград, ж.к. 

”Индустриална зона складова база” №1, с управител Танер Фикрет Карамахмут, 

съгласно предложената от него цена в размер на 172083.23 лв. ( сто седемдесет и две 

хиляди и осемдесет и три  лева и 23ст.) без ДДС.  

 
 

На основание чл.70, ал.1 от Наредбата, заповедта да бъде съобщена по реда на чл.61 от 

АПК на заинтересованите лица и да бъде публикувана на интернет страницата на ЮЦДП – 

Смолян и ТП ДГС „Алабак”.  



 
На основание чл.60, ал.1 от АПК РАЗПОРЕЖДАМ предварителното  изпълнение  на 

акта, което се налага с цел да не бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, 

тъй като от закъснението на изпълнението ще последва значителна и трудно поправима вреда.  

 

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането за предварително изпълнение 

подлежи на обжалване чрез административния орган- Директора на  ТП ДГС „Алабак” пред 

Административен съд гр. Пазарджик в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали 

административният акт е бил оспорен. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й 

по съдебен ред  чрез ТП ДГС „Алабак” пред Административен съд гр. Пазарджик. 

 
 

ДИРЕКТОР:………/п/*……… 
                  / инж. Иван Гюров/ 

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 


