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З А П О В Е Д 

№ 495/02.07.2018г. 
        

На основание чл. 62, ал.1, т.1 и чл.69, ал.1 във връзка с чл.74 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, Приета с ПМС № 

316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 

16.11.2012 г., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от 02.12.2016 г. /Наредбата/ и утвърден Протокол от 

29.06.2018 г., отразяващ работата на комисията, назначена със заповед на Директора на 

ЮЦДП-Смолян, да проведе електронен търг с предмет: „Продажба на добита дървесина на 

прогнозни количества от териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Тракия“, включена в 

Обект №1827-1”. 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
I. Обявявам класирането на кандидатите за Обект №1827-1 както следва: 

1. Първо място - „Транс Ванков” ЕООД  
 

II. Определям за купувач на добита дървесина на прогнозни количества от 

Обект № 1827-1 класирания на първо място кандидат „Транс Ванков” ЕООД с ЕИК: 

115602654 с ценово предложение в размер на 92 319,64 (деветдесет и две хиляди триста и 

деветнадесет лева и 64 ст.) лева без ДДС. 
 

I. Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

На основание чл.34, ал.3 от Наредбата, чл.60, ал.1 от АПК  да бъде допуснато 

предварително изпълнение на настоящата заповед поради следните мотиви: 

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Разпореждането за предварително изпълнение е с оглед наличието на вече добита 

дървесина, намираща се на терен в обекта на временен склад, с цел избягване на нейното 

залежаване, влошаване на качествата и похабяване, поради въздействието на климатичните 

условия. Описаното обстоятелство от своя страна е реална предпоставка да бъде осуетено или 

сериозно затруднено изпълнението на заповедта, при което в случай на закъснение на изпълнението 

може да последва значителна или трудно поправима вреда за стопанството. 

Разпореждането относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване по 

реда на чл.60, ал.4 от АПК в тридневен срок чрез ТП „ДЛС-Тракия” пред Административен съд-гр. 

Пловдив. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно Чл.149, ал.1 от АПК в 

14 –дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДЛС-Тракия” пред Административен съд – гр. 

Пловдив. 

На основание чл.23, ал.2 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” настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички 

заинтересовани лица в тридневен срок от издаването й по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде 

публикувана на интернет страницата на ТП „ДЛС-Тракия”. 

                        ДИРЕКТОР: _______/п/*_______ 

                      (инж. Огнян Христов) 
*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


