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МИНИСТЕРСТВО    НА   ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
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БУЛСТАТ 2016195800244, e-mail : dlschepinо@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД 05-354/ 19.07.2018г. 

         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 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 във връзка с  протокол с Вх.№ 2811/18.07.2018г. от заседанието на комисия, назначена със 

заповед на Директора на ЮЦДП – гр. Смолян, отразяващ резултатите от проведен електронен търг 

№4600-3287, с явно наддаване за продажба на  прогнозни количества дървесина, на територията на 

ТП ДЛС „Чепино“ гр. Велинград, към ЮЦДП гр. Смолян - с обособен обект: № 1828 

І. Н А Р Е Ж Д А М : 

    Утвърждавам протокол от  работата на комисия, назначена със заповед на Директора на 

ЮЦДП – гр. Смолян. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 1. Класирането на кандидатите в електронния търг с явно наддаване за обособен обект 

№1828, (отдел, подотдел 256 „а“ и отдел, подотдел 300 „а”), количество дървесина в размер на 798,87 

куб. м. както следва: 

1.1.Класиран на първо място  участник - “Голдън Форист“ООД със седалище и адрес на 

управление: гр. Сърница, ул.”Орлино” №7, общ.Сърница, обл.Пазарджик представлявано от Салих 

Реджеп Кабак- управител, съгласно отправената от кандидата оферта на стойност  100 091,23лв. ( сто 

хиляди деветдесет и един  лева и двадесет и три стотинки) без ДДС. 

1.2.  Класиран на второ място  кандидат- “Вел Лес“ЕООД със седалище и адрес на 

управление: гр. Велинград, ул.”Николай Островски” №8, общ.Велинград, обл.Пазарджик 

представлявано от Радослав Деянов Димов- управител, съгласно отправената от кандидата оферта на 

стойност  99 091,23лв. ( деветдесет и девет хиляди деветдесет и един лева и двадесет  и три стотинки) 

без ДДС. 

2. Определям за купувач на дървесина от обособен обект 1828  – “Голдън Форист“ООД 

със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ул.”Орлино” №7, общ.Сърница, обл.Пазарджик 

представлявано от Салих Реджеп Кабак- управител, съгласно отправената от кандидата оферта на 

стойност  100 091,23лв. ( сто хиляди деветдесет и един  лева и двадесет и три стотинки) без ДДС. 

На основание чл.70, ал.3 във връзка с чл.34, ал.3 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 чл.60, ал.1 от АПК, допускам 

предварително изпълнение на настоящата заповед, предвид на това, че: 

- дървесината, добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващи 

се качества и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 

- следва да се вземат мерки и за недопускане разпространението на болести, вредители и 

други абиотични въздействия – чл.128 от Закона за горите; 

- е необходимо предоставеното на ТП  имущество-държавна собственост, да се стопанисва и 

управлява с дължимата грижа; 

На основание чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска предварително 

изпълнение, може да се обжалва чрез директора на ТП ДЛС”Чепино” пред Административен съд – 

гр.Пазарджик, в тридневен срок от съобщаването му. 

  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез Директора на ТП ДЛС”Чепино” пред 

Административен съд – гр.Пазарджик, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен 

срок от съобщаването й. 

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на чл.61 от АПК, 

както и да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС”Чепино” и  „Южноцентрално”ДП. 

 

                                                                               Директор ДЛС:.............../п/*................ 

                                                                                                                     /д-р инж. Гено Пеев-Карапеев/ 

*Подписът е заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД 


