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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  

„ЖЕНДА”, ГР. КЪРДЖАЛИ 

п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски”2, тел./факс: +359361/6 53 96, е-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com 

 

ЗАПОВЕД 

№ З-31-407/19.08.2022г. 
гр. Кърджали 

 

 

 На основание на чл. 23, ал. 1, т. 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 утвърден Протокол от 

19.08.2022г. на комисията, назначена със Заповед № З-31-405 от 19.08.2022г. на Директора на 

ТП ДЛС „Женда”, в резултат на проведена процедура – открит конкурс по реда на Наредбата 

с предмет: „Добив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за 

размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на 

територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) 

на дървесина, включена в Обекти № 2237, 2238 и 2239 от териториалния обхват на 

дейност на ТП ДЛС „Женда““. 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците, съгласно обявения  критерий „най- 

ниска цена” в процедура – открит конкурс по реда на Наредбата с предмет: „Добив (сеч, 

разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. 

Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в 

Обекти № 2237, 2238 и 2239 от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Женда““. 
 

За Обект № 2238, както следва:  

 НА ПЪРВО МЯСТО - „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и 

адрес на управление: с. Паничково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, представлявано от 

Редван Халил Камбер, в качеството му на управител, при предложена стойност за 

изпълнение на дейностите в обекта в размер на 14122,92 лв. /четиринадесет хиляди сто 

двадесет и два лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС.   

 НА ВТОРО МЯСТО – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 

само една оферта.  
 

2. Определям за изпълнител класирания на първо място – „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, 

ЕИК 200888909, със седалище и адрес на управление: с. Паничково, общ. Черноочене, обл. 

Кърджали, представлявано от Редван Халил Камбер, в качеството на управител.
 

 

3. На основание чл. 23, 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 Административнопроцесуалния 

кодекс, РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящата 

Заповед, със следните мотиви: 

 

Разпореждане за предварително изпълнение се допуска на основание чл. 60, ал. 1 от 

АПК, с оглед необходимостта от защита на особено важни държавни интереси, поради 

съществуваща опасност да се осуети или затрудни изпълнението на акта и предвид това, че от 

закъснението на изпълнението на възлаганото с процедурата, може да последва значителна 

или трудно поправима вреда, както и неизпълнение на заложения за териториалното 

поделение финансов план. 
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4. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително 

изпълнение, подлежи на обжалване чрез Директора на ТП ДЛС „Женда“ до Административен 

съд – гр. Кърджали в тридневен срок от съобщаването му, независимо от това дали 

административният акт е бил оспорен. 

 

5. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването по 

съдебен ред, съгласно чл. 149 от АПК чрез ТП ДЛС „Женда” до Административен съд – 

гр.Кърджали. 

 

6. Заповедта да се сведе до знанието на кандидатите, като се публикува на интернет 

страниците на ТП ДЛС „Женда” и ЮЦДП - гр. Смолян.  

 

 

 

 

инж. Радослав Боев,     п 

Директор на ТП ДЛС „Женда”  
*Подписът е заличен съгл. Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


