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З А П О В Е Д 

№ З-19-78/28.02.2022 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка ал. 4 от Наредба 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 (изм. и доп., бр. 26 от 

29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.), протокол от 28.02.2022 г. от работата на комисията 

определена с моя Заповед № З-19-76/28.02.2022 г. за провеждане на процедура на открит конкурс, 

открита с моя Заповед № З-19-64/10.02.2022г., с предмет: „Залесяване и отглеждане на тополови 

култури“ в отдел 162 подотдел „з“, „и“,  „м“, „п“, отдел 20 подотдел „а1“, включени в обект 

№ 3, част от ЛКД за 2022г., попадащ в района на дейност на „Държавно горско стопанство - 

Пловдив” – териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие” гр. Смолян”, и 

след като се запознах с резултатите от работата на комисията описана в протокола, ведно с всички 

приложения към него, 

 

І. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Протокол от работа на комисия от 28.02.2022г. за разглеждане, оценяване и класиране на 

кандидатите, участвали в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в следния обект 

на територията на ТП „ДГС – Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян: „Залесяване и отглеждане на 

тополови култури“ в отдел 162 подотдел „з“ и „и“,  „м“, „п“, отдел 20 подотдел „а1“, 

включени в обект № 3, част от ЛКД за 2022г.  

 

II. ОДОБРЯВАМ: 

 

Класирането извършено от комисията провела процедурата, както следва:  

На първо място участник „ПЕНЕВ“ ЕООД с предложена обща цена в размер на 72 099,00 

лв. /седемдесет и две хиляди и деветдесет и девет лева и нула стотинки/ без включено ДДС за 

извършване на ЛКД, с предмет: „Залесяване и отглеждане на тополови култури“ в отдел 162 

подотдел „з“ и „и“,  „м“, „п“, отдел 20 подотдел „а1“, включени в обект № 3, част от ЛКД за 

2022г., попадащ в района на дейност на „Държавно горско стопанство – Пловдив“ – териториално 

поделение на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян. 

 На второ място, няма класиран участник.  

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За изпълнител на дейностите : „Залесяване и отглеждане на тополови култури“ в отдел 162 

подотдел „з“ и „и“,  „м“, „п“, отдел 20 подотдел „а1“, включени в обект № 3, част от ЛКД за 

2022г., попадащ в района на дейност на „Държавно горско стопанство – Пловдив“ – териториално 

поделение на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян кандидата класиран на първо 

място: „ПЕНЕВ“ ЕООД, с ЕИК: 115653033, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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„Антонивановци“ № 31, представлявано от Димитър Йорданов Пенев, в качеството му на 

управител с обща предложена цена в размер на 72 099,00 лв. /седемдесет и две хиляди и 

деветдесет и девет лева и нула стотинки/ без включено ДДС.  

 

IV. НАРЕЖДАМ: 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 23, 

ал. 3 от „Наредбата“  с оглед да бъдат защитени особено важни държавни интереси и опасност да 

бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, и че със закъснението на 

изпълнението може да последва значителни или трудно поправими вреди. 

 Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид на това, че ако 

дейностите по лесокултурните мероприятия не бъдат изпълнени своевременно, ще се затрудни 

изпълнението на плануваните дейности, което би довело до неизпълнение на изготвените 

натурални и финансови разчети от ТП „ДГС – Пловдив“. Във връзка с предвиденото пролетно 

залесяване на тополовите култури, което се извършва преди настъпване на вегетация, се налага 

своевременно изпълнение на дейностите отредени в документацията.  

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, разпореждането с което се допуска предварително 

изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС – Пловдив“ пред Административен 

съд гр. Пловдив в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо от това дали административният 

акт е бил оспорен.  

Настоящата заповед да бъде изпратена за публикуване на интернет страницата на ЮЦДП – 

Смолян, както и на ТП „ДГС – Пловдив“. 

Настоящата заповед да бъде изпратена до участника, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от 

Наредбата.  

На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата 

заповед, определения за купувач участник, следва да представи документите по чл. 35, ал. 5 от 

Наредбата.  

 

 

  

 

 ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ: ………/п/*……….. 
 Директор на ТП “ДГС - Пловдив” 

 

Изготвил: ………/п/*……….. 

Яна Делчева 

Юрисконсулт на ТП „ДГС – Пловдив“ 

 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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