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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 

   
с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:dgstrigrad@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

 № З – 27 – 126  
с.Триград, 14.09.2022 г. 

 

На основание чл.23, ал.1, т.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 утвърден Протокол с рег.№ 42/14.09.2022 г. за работата на комисия, 
назначена с моя Заповед № З – 27 – 125/14.09.2022 г. за провеждане на процедура - открит конкурс 
за възлагане добив на дървесина, включена в самостоятелно обособен обект с №2214 
(отдел/подотдели: 102 “Р, С”), открита с моя Заповед  № З – 27 – 118/25.08.2022 г.  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. ОБЯВЯВАМ, класирането на участниците в проведената на 14.09.2022 г. от 10:30ч. 
процедура - открит конкурс за възлагане добив на дървесина от териториалния обхват на  дейност 
на ТП”ДГС-Триград, включена в обект №2214, включващ добива на прогнозните количества 
дървесина от отдел/подотдели: 102 “Р, С“, в общ размер на: 129 куб.м., както следва: 

 НА ПЪРВО МЯСТО: Участникът “МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, предложил цена за изпълнение на 
дейностите по добив на дървесина, включена в обект №2214, в размер на: 5990.76 лв. (Пет хиляди 
деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС.   

 НА ВТОРО МЯСТО: Няма класиран участник, поради липса на друга подадена оферта за 
обекта. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ, за ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите по добива на дървесина, включена в обект 
№2214 (отдел/подотдели: 102 “Р, С”), участникът „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 205452972, със 
седалище и адрес на управление: с.Борино, ул.„Хан Аспарух“ №8, предложил цена в размер на: 
5990.76 лв. (Пет хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и шест стотинки) без 
ДДС. 

3. На основание чл.23, ал.3 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 чл.60, ал.1 от АПК с оглед да бъдат защитени особено важни 
държавни интереси и че от закъснението на изпълнението може да последват значителни или 
трудно поправими вреди, ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 
предвид на това, че: 

- дървесината, предмет на процедурата, е предвидена за продажба от склад с цел 
задоволяване на нуждите на местното население от дърва за огрев; 

- предоставеното за стопанисване на повереното ми стопанство имущество-държавна 
собственост е необходимо да се стопанисва и управлява с дължимата грижа.  

4. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.23, ал.4 от „Наредбата“, възлагам на Десислава 
Кокутева – юрисконсулт в ТП“ДГС-Триград“ да съобщи настоящата заповед по реда на чл.61 от АПК 
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на заинтересованите лица, както и да организира нейното публикуване на интернет страницата на 
„ЮЦДП“, гр.Смолян и на ТП“ДГС-Триград”.  

5. На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително 
изпълнение може да се обжалва чрез директора на ТП“ДГС-Триград“ пред Административен съд-
гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил 
оспорен.   

6. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд-
гр.Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от 
съобщаването й. 

Копие  от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в административната сграда 
на ТП“ДГС-Триград“. 

 

Директор  
на ТП“ДГС-Триград“:         *П                        . 

                                 инж.Пламен Малковски 

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

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 
(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 


