
 

       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СМОЛЯН 

ТП” ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО” 

4824, с.Борино,ул.”Родопи” №20, ЕИК 2016195800385 

 dgsborino@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д  

№ 157 
с.Борино, 16.08.2018 г. 

 

 На основание чл.62, ал.1, т.1 и във връзка с 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 и във връзка с 

утвърден протокол от заседанието на комисия, назначена със Заповед на Директора на ЮЦДП 

– Смолян, отразяващ резултатите от проведен електронен търг за продажба на прогнозните 

количества добита дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП „ДГС – 

Борино” към ЮЦДП - Смолян, включена в условно обособен обект (отдел/подотдел): № 1817 

– отдел 49, подотдели „а” и „г” 

 

I. Н А Р Е Ж Д А М, 

Утвърждавам протокол от работата на комисията, назначена със Заповед на 

Директора на ЮЦДП - Смолян  

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М, 

Класирането на кандидатите в електронния търг за обособен ОБЕКТ №1817, 

включващ прогнозните количества дървесина от отдел 49, подотдели „а” и „г”, както следва:  

1. Класиран на първо място кандидат – „ВЕВА ГРУП” ЕООД, вписано в търговския 

регистър под ЕИК 120548133, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община 

Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия” №10, представлявано и управлявано от Аида Китанова 

Радева, съгласно предложената от него офертна цена в размер на 160 599,00 лв. (Сто и 

шестдесет хиляди петстотин деветдесет и девет лева) без ДДС. 

2. Класиран на второ място кандидат – „БАЛДЖИЕВ 78” ЕООД, вписан в 

търговския регистър под ЕИК 200722912, със седалище и адрес на управление: обл. 

Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Волга” №1, представлявано и управлявано от 

Георги Венков Балджиев, съгласно предложената от него офертна цена в размер на 158 599,00 

лв. (Сто петдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и девет лева) без ДДС.  

 

III. О П Р Е Д Е Л Я М, 

за КУПУВАЧ на прогнозните количества дървесина, включена в ОБЕКТ №1817, 

отдел 49, подотдели „а” и „г”, класирания на първо място в проведения електронен търг: 

 „ВЕВА ГРУП” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120548133, със 

седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия” №10 

представлявано и управлявано от Аида Китанова Радева, съгласно предложената от него 

офертна цена в размер на 160 599,00 лв. (Сто и шестдесет хиляди петстотин деветдесет и девет 

лева) без ДДС. 

 

 IV. На основание 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 

процесуалния кодекс 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 могат да последват значително или трудно поправими вреди, ДОПУСКАМ 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед. 
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МОТИВИ: 

 Част от дървесината, предмет на проведената процедура за продажба, вече е добита на 

временен склад в изпълнение на сключен и изпълняван договор за добив. Същата е вещ с 

бързо влошаващо се качество и подлежи на бърза продажба, съгласно чл.122 от Закона за 

горите, което налага вземане на незабавни превантивни мерки за недопускане влошаването на 

качеството на добитата дървесина и до невъзвратими финансови загуби, които се изразяват 

във възможно най-бързото й  транспортиране от временния склад от избрания купувач.  

 Нетранспортирането на дървесината от временните складове също така би довело до 

осуетяване и забавяне на текущата дърводобивна дейност по сключените и изпълнявани 

договори за добив, поради липсата на свободни складове, в които по технологичен план 

следва да се извозва добитата дървесина. Невъзможност за навременно изпълнение на 

сключените договори за добив ще доведе до загуби и неизпълнение на финансовия план на 

стопанството със всички последици от това, както и до нарушаване на доверието в 

отношенията на стопанството с контрагентите по договорите и останалите фирми, с които 

същото е имало, има и ще има правоотношения. 

 Необходимо е предоставеното за стопанисване на териториалното поделение 

имущество – държавна собственост да се стопанисва и управлява с дължимата грижа. 

 

На основание чл.70, ал.1 от Наредбата, заповедта да бъде съобщена по реда на чл.61 

от АПК на заинтересованите лица и да бъде публикувана на интернет страницата на ЮЦДП – 

Смолян и ТП „ДГС – Борино”.  

Настоящата заповед подлежи на обжалване по по съдебен ред, съгласно чл.149,ал.1 

от АПК в 14-дневен срок чрез ТП „ДГС-Борино“ пред Административен съд-гр.Смолян. 

Разпореждането за предварителното изпълнение на настоящата заповед подлежи на 

обжалване по съдебен ред на основание чл.60, ал.4 от АПК в тридневен срок от съобщаването 

му чрез директора на ТП ”ДГС – Борино” пред Административен съд – гр.Смолян. 

 

 

 

                                  ДИРЕКТОР на ТП „ДГС – Борино”:………/п/*………… 

                                          (инж. Атанас Чаушев) 

 

* Подписът е заличен на основание чл. 2 ЗЗЛД 

 


