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З А П О В Е Д 

№ РД -01- 102 

Ст.Загора  16.04.2019 година 

 

     Във  връзка  с  проведена  процедура „договаряне“ за  възлагане  на  услуга  с  предмет „сеч, извоз, разкройване, 

рампиране, в едно   с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина  франко дома на клиента  и/или  търговски склад“   

на  местни търговци, отговарящи  на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, от  отдели,  включени в ЛСФ 

2019г.  на ТП ДГС Стара Загора,  открита  на  основание чл. 25, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПРДНГП   

                   

І. УТВЪРЖДАВАМ   Протокол на комисия,  назначена  с  моя  Заповед  № РД-01-97/15.04.2019г.  и  определена  да  

проведе  договарянето  за  обект № 195123. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител  на  услугата  „сеч,извоз,разкройване,рампиране, в едно   с товарене, транспорт и 

разтоварване на дървесина  франко дома на клиента  и/или  търговски склад“ от обект №195123  класираната  на  първо 

място  фирма  „Агресия 99“ ЕООД,   ЕИК 123645648,   със седалище   и   адрес на   управление: гр.Стара Загора, ул.Братя 

Жекови , вх.А, ап. 27, представлявана от  Диян Генчев Иванов - управител  на  фирмата, с предложена   обща цена   за 

обекта  в  размер на   31402,10лв.(тридесет и една  хиляди  четиристотин и два  лв. и десет ст.) без ДДС.   

 

ІІІ. НАРЕЖДАМ  в    тридневен срок от  издаване  на настоящата  заповед,  утвърденият протокол да бъде съобщен  на 

страните по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на  електронната  страница  на ТП ДГС Стара Загора  и  интернет 

страницата  на ЮИДП  ДП  Сливен. 

 

ІV. На основание чл.26,ал.7 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  да се 

сключи договор с определения  изпълнител  след  представяне  на  гаранцията   за  изпълнение,  в  3-дневен срок от  

получаване на протокола. 

 

V.Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който има парични  задължения към държавата,  

установени с влязъл   в сила акт на компетентен  държавен орган. 

 

VІ.Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който   в     установения срок не  представи необходимите 

документи  съгласно чл.35,ал.5 от Наредбата. 

 

VІІ.Контрола  по  изпълнението на  настоящата Заповед   възлагам  на инж.Иван Георгиев  Гагов - зам.директор  при ТП 

ДГС Стара Загора.   

 

 

 

 

 

 

                                          ДИРЕКТОР ТП ДГС  Стара Загора :……*/п/……….. 

 /инж. Иван Чергеланов/    * ( заличено  обстоятелство  на осн.чл.2 от ЗЗЛД ) 

 

 

 

 


