МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”
п.к.6800, гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17; e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№ З-15-120
гр. Момчилград, 17.05.2022 г.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) и резултатите, отразени в
утвърден на 17.05.2022 г. протокол за работата на комисията, назначена с моя Заповед № З-15119/17.05.2022 г. за провеждане на открит конкурс с предмет: „Добив, сеч, разкройване и
разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на
дървесината, включена в Обект № 2227 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС
Момчилград“, включени в ГП за 2022 г.”, открит с моя Заповед № З-15-106/29.04.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Обявявам класирането на участниците в открития конкурс с предмет: Добив,
сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на
дървесината в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Момчилград“, включени в ГП за
2022г., от Обект № 2227, включващ отдел, подотдел: 393 „б“, с общо прогнозно количество
дървесина: 1452 (хиляда четиристотин петдесет и два) пл. куб. м., както следва:
1.1. На първо място, класираният от комисията участник на първо място –
„ЛЕСФОР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ №
10, офис 67, вписан в търговския регистър с ЕИК 205560275, представлявано от Маргрет
Димитрова Топалова в качеството ѝ на управител, по предложената от участника цена в
размер на 46464,00 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири
лева) без ДДС, за изпълнение на добива на цялото прогнозно количество дървесина включено
в обекта, с включени всички разходи по изпълнението на дейността.
1.2. На второ място, класираният от комисията участник на второ място – „ФОРТЕХ“
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 85, вписан в
търговския регистър с ЕИК 160133216, представлявано от Добри Райчинов Райчинов в
качеството му на управител, по предложената от участника цена в размер на 49368,00 лв.
(четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и осем лева) без ДДС, за изпълнение на
добива на цялото прогнозно количество дървесина включено в обекта, с включени всички
разходи по изпълнението на дейността.
2. Определям за Изпълнител на дейността добив, сеч, разкройване и разтрупване на
асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината в териториалния
обхват на ТП „ДГС Момчилград” в Обект № 2227, включващ отдел, подотдел: 393 „б“,
класираният на първо място участник - „ЛЕСФОР“ ЕООД, по предложената от участника
цена в размер на 46464,00 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и
четири лева) без ДДС, за изпълнение на добива на цялото прогнозно количество дървесина
включено в обекта, с включени всички разходи по изпълнението на дейността.
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3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с 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, допускам
предварително изпълнение на настоящата заповед, като се сключи договор за възлагане на
дейностите, включени в Обект № 2227 преди изтичане на 14-дневния срок за обжалване.
Обстоятелствата, налагащи допускането на предварително изпълнение са:
Договорът ще се сключи за добив на дървесина от категория дърва, необходими за
задоволяване на местното население от дърва за огрев през отоплителен сезон 2022/2023 г.
С оглед своевременното снабдяване на дърва за огрев на местното население и
недопускане забавяне доставянето на дървата до хората, е необходимо да се сключи договор
за възлагане на дейността добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен
склад, кубиране и рампиране, на дървесината от държавни горски територии в териториалния
обхват на ТП „ДГС Момчилград“ от Обект № 2227 и изпълнението на дейностите в обекта да
започне в най-кратки срокове, което от своя страна налага допускане на предварително
изпълнение на настоящата заповед..
4. В изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 4 от Наредбата, настоящата заповед да
бъде съобщена на всички заинтересовани лица в 3-дневен срок от издаването й по реда на чл.
61 от АПК и да се публикува на интернет страниците на ЮЦДП гр. Смолян и на ТП „ДГС
Момчилград“ на интернет адрес:
https://ucdp-smolian.com/bg/1651219148.html.
5. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането за предварително изпълнение
може да се обжалва чрез ТП „ДГС Момчилград” до Административен съд град Кърджали в
тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, по съдебен ред,
съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП „ДГС Момчилград” до Административен съд град
Кърджали.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Христина Ставрева – юрисконсулт
при ТП „ДГС Момчилград”.

Директор на ТП „ДГС Момчилград”: ……*п………
/инж. Веселин Райчев/
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание общия регламент за
защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679.
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