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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН 

ТП - ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО -  РАКИТОВО 

       

 Адрес за кореспонденция:  

 4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,  

 ул. „Ал. Стамболийски” №2 

 e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com         Секретар +35988671147 

 

 

ЗАПОВЕД 

№З-21-612/12.12.2022 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  във   връзка с   утвърден 

протокол №Прт-21-50/12.12.2022 г. от заседанието на комисия, назначена със Заповед №З-

21-591/09.12.2022 г. на Директорa на ТП ДГС „Ракитово”, отразяващ резултатите от 

проведен открит конкурс с предмет:  „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс 

с дейността - добив на дървесина от Обект  №2311, горска територия, държавна 

собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Ракитово”,  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Класирането на участниците в конкурса за обект №2311, отдел/подотдел 228о, 

230н, 243е, 244к, 247а, както следва: 

1.1. Класиран на първо място участник - "ДИЕЛ УУД" ЕООД, ЕИК 203358862, 

седалище и адрес на управление – гр. Велинград,  ул."Цар Самуил" № 42, представлявано 

от  Димитър Цветанов Върбовски– управител, с комплексна оценка от 100 т. 

1. 1. Цена за закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект №2311,  на 

територията на ТП  „ДГС - Ракитово” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”,  както следва: 72 672, 

00 лв. (седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и два лева) без включен ДДС. 

1. 2. Цена за извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект 

№2311,  на територията на  ТП „ДГС Ракитово” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, както 

следва: 11 400, 00 лв. (единадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС. 

 

1.2. Класиран на второ място участник няма поради липса на подадени оферти. 

 

2. Определям за спечелил обект №2311, отдел/подотдел 228о, 230н, 243е, 244к, 

247а - "ДИЕЛ УУД" ЕООД, ЕИК 203358862, седалище и адрес на управление – гр. 

Велинград,  ул."Цар Самуил" № 42, представлявано от  Димитър Цветанов Върбовски– 

управител. 

 

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 

Административно процесуален кодекс /АПК/ , с  оглед да бъдат защитени особено важни 

държавни интереси и опасност, да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на 

акта,  и  че  от  закъснението на  изпълнението  може да последва значително  или  трудно  

поправима  вреда предвид  на  това , че:  

- следва да се спазва график за изпълнение на дейностите в горски територии по 

тримесечие през 2023г.; 
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-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; 

 

Допускам  предварително изпълнение  на  настоящата заповед. 

 

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

изпълнение, може да се обжалва чрез ЮЦДП – ТП ДГС „Ракитово” пред АС – гр. 

Пазарджик, в тридневен срок от съобщаването му. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд гр. Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-

дневен срок от съобщаването й.  

На основание чл.9б, ал.1, т.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, настоящата заповед да бъде 

публикувана на интернет страницата на ЮЦДП-гр.Смолян и на ТП ДГС „Ракитово” и да 

бъде съобщена на всички заинтересовани лица по реда на чл. 61 от АПК.  

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

настоящата заповед, определеният за купувач участник, следва да представи документите 

по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. 

 

 

 

 

 

 

Директор  ТП ДГС „Ракитово”:…………......……… 

                                                                                                                          /инж. Муса Али/ 

 

 

 

 

Директор  ТП ДГС „Ракитово”:…………/*п/……… 

                                                                                                                              /инж. Муса Али/ 

 

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

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

 

 

 

 

 


