
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  – СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 
  Гр. Хисаря, ул. “Стряма”№ 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 

 
З А П О В Е Д 

 
№ З – 28 - 226/19.07.2022 г. 

 
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 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/Наредбата/ и утвърден 
протокол от работа на комисия назначена със заповед № З – 28 - 224/19.07.2022 г. на 
директора на ТП ДГС «Хисар» за провеждане на открит конкурс с предмет: «Добив /сеч, 
окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на 
дървесината включена в обект № 2211 с подотдел 173  ''б'', "е", "з", "и", "р" от 
териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар” – „ЮЦДП” гр. Смолян.»   

С моя Заповед № З – 28 - 206/30.06.2022 г. е открита процедура открит конкурс с 
предмет: «Добив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране/ на дървесината включена в обект № 2211 с подотдел 173  ''б'', "е", "з", "и", "р"  
от териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар” – „ЮЦДП” гр. Смолян.»   

Комисията, назначена с моя Заповед № З – 28 - 224/19.07.2022 г. е съставила 
Протокол от 19.07.2022 г. за работата си, който ми бе представен за утвърждаване на 
19.07.2022 г., ведно с цялата документация, събрана в хода на процедурата. За участие в 
процедурата са подадени две оферти от участници – „Рая Лес” ЕООД с Вх. № 
17/18.07.2022 г. и „Диан Форест“ ЕООД с Вх. № 18/18.07.2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1 и 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 
утвърден протокол отразяващ работата на комисията 

 
НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането в процедура открит конкурс с предмет: «Добив /сеч, 
окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на 
дървесината включена в обект № 2211 с подотдел 173  ''б'', "е", "з", "и", "р" от 
териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар” – „ЮЦДП” гр. Смолян»  , както следва:  

I-во място: „Диан Форест“ ЕООД, ЕИК 203399695, седалище и адрес на управление: 
гр. Хисар, ул. „Хан Кубрат“ № 5, представлявано от управителя си Диан Ненчев с 

предложена цена в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС. 
II-во място: „Рая Лес” ЕООД, ЕИК 205590884, седалище и адрес на управление: гр. 

Хисар, ул. „Иванка Пашкулова“ № 24, представлявано от Стилиан Велков - управител с 
предложена цена в размер на 18 200 /осемнадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 

 
2. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността «Добив /сеч, окастряне, разкройване, 

извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината включена в обект № 
2211 от териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар” – „ЮЦДП” гр. Смолян» „Диан Форест“ 
ЕООД, ЕИК 203399695, седалище и адрес на управление: гр. Хисар, ул. „Хан Кубрат“ № 5, 
представлявано от управителя си Диан Ненчев с предложена цена в размер на 18 000 
/осемнадесет хиляди/ лева без ДДС. 
  

ІІІ. 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. 90, ал. 2, т. 1 от 
Административно процесуалния кодекс РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато 
предварително изпълнение на настоящата заповед, поради следното: 

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: Подписани са 
Искане с Вх 28-1221/19.07.2022 г. от «Рая Лес» ЕООД, Искане с Вх 28-1220/19.07.2022 г. 



и Становище Вх. № В – 28 - 3240/19.07.2022 г. на Директора на ТП „ДГС-Хисар” по 
деловодния регистър на стопанството. От подписаните документи е видно, че всички 
заинтересовани страни са изразили категоричното си желание да бъде допуснато 
предварително изпълнение на настоящата заповед. Предвид изложеното, следва че са 
налице предпоставките, предвидени в 90, ал. 2, т. 1 АПК за допускане на предварително 
изпълнение на акта – всички заинтересовани страни са поискали това. 

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително 
изпълнение подлежи на обжалване чрез Директора на ТП „ДГС - Хисар” пред 

Административен съд – гр. Пловдив в тридневен срок от съобщаването му, независимо от 
това дали административният акт е бил оспорен. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез 
Директора на ТП „ДГС-Хисар” пред Административен съд – гр. Пловдив.  

 
Настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в 

тридневен срок от издаването й по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде публикувана на 
интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Смолян, 
съответното ТП ДГС «Хисар. 

 
 
 

 
 

                         ИНЖ. ДОБРИН ИВАНОВ:  п* 
       ДИРЕКТОР  НА ТП ДГС  “ХИСАР”   

 
 
 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общ Регламент за 

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


