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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ГР.СМОЛЯН 
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З А П О В Е Д  

№ 240 

с. Чакаларово, 13.12.2021 година 

 

 
 На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 69, ал. 1 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” и Протокол от 

13.12.2021 г. за работата на комисията, назначена със Заповед №238/13.12.2021г. на Директора 

на ТП „ДГС Кирково”, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително 

добити количества дървесина от временен склад по отдели, сортименти и дървесни видове за 

обект с №2033-12 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
1. Определям за Купувач на действително добити количества дървесина от временен 

склад за обект с №2033-12, включващ отдели и подотдели: 349 т, класираният от комисията 

участник на първо място: 

"ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК:203733038 със седалище и адрес на управление: област 

Кърджали, община Кирково с. Чорбаджийско 6890, представлявано и управлявано от 

МУХАМЕД АХМЕДОВ ХОДЖЕВ в качеството си на управител, по предложената от нея цена  

2637.65 лв. (две хиляди шестстотин тридесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) без 

ДДС, за цялото действително количество добита дървесина от обекта в размер на  27.37 куб.м.  

 

На второ място – няма класиран участник подадена е само една оферта за участие. 
 

 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата 

заповед, като се сключи договор за добитата дървесина на прогнозни количества от обект № 

2033-12, преди изтичане на 14 дневния срок за обжалване. 

Обстоятелствата налагащи допускането на предварителното изпълнение са:  

Благоприятните метеорологичните условия позволяват започване на дейностите по 

продажба на дървесината от обекта. 

            С оглед изпълнението на разчета за добив и продажба на дървесина и недопускане на 

нейното похабяване  е необходимо дейността в обекта да започне в най-кратки срокове, което от 

своя страна налага допускането на предварително изпълнение по настоящата заповед. 

 

3. В изпълнение на изискванията на чл. 70, ал. 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”, настоящата заповед следва да бъде 

съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен срок от издаването й по реда на чл. 61 от 

АПК и да се публикува на интернет страниците на „ЮЦДП”ДП гр. Смолян и на ТП ДГС 

„Кирково”. 

 



4. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по съдебен ред, 

съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП „ДГС Кирково” до Административен съд град Кърджали.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. директора на ТП ДГС „Кирково”-

инж. Цвятко Чакъров.  

 

 

ДИРЕКТОР:.........../п*/................... 

/инж. Веселин Райчев/ 
 

 
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 
 

 


