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З  А  П О  В  Е  Д 
 

№ 522 

гр. Златоград, 31.08.2021 г. 

 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2, 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 Протокол от 31.08.2021 г. за 

работата на комисията, назначена със Заповед №519/31.08.2021 г. на Директор на ТП ДГС 

„Златоград” за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността добив, сеч, 

разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и 

рамппиране на дървесината, включена в Обекти с №2147, 2148, 2149, 2150 и №2151 от 

териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград” – „ЮЦДП”, гр. Смолян”, 

включени в ГП за  2021г., 

 

I. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

За Изпълнител на дейността добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, 

съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се 

добиват и продават в териториалният обхват на ТП  ДГС „Златоград”, включени в ГП за 2021 

г., в обект №2148, включващ отдел и подотдел: 136-а, с общо прогнозно количество - 221 

куб.метра, класираният от комисията участник на второ място:  

„ДИМ ТРАНС-95“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Смолян, 

община Златоград, гр. Златоград 4980, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 133, ЕИК 204025298 

представлявано и управлявано от МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ, в качеството си на 

управител, на цена 5 500,00 лв. /пет хиляди и петстотин лева/, без ДДС, за цялостното 

изпълнение на дейността в обекта.  

 

II. На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата и във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, като се сключи договор за 

дейността добив на дървесина, включваща- сеч, разкройване, извоз до временен склад, 

сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от държавни горски територии в 

териториалният обхват на ТП ДГС „Златоград”, включени в ГП за 2021 г., за обект №2148, 

преди изтичане на 14 дневния срок за обжалване. 

Обстоятелствата налагащи допускането на предварителното изпълнение са: 

Благоприятният летен сезон и създалата се възможност за реализация на 

дървесината, позволява започване на възложените работи в обекта веднага.  

 

III. В изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 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 следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен срок от 

издаването й по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет страниците на 

„ЮЦДП”ДП гр. Смолян и на ТП ДГС „Златоград”.  



 

IV. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по съдебен 

ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Златоград” до Административен съд град 

Смолян. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Асен Даскалов – зам. Директор в 

ТП ДГС „Златоград”.  

                    

 

ДИРЕКТОР:............./п*/................ 

                           /инж. Съби Димитров/     

 

 

 

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


