
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТ,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-237/24.07.2019 год. 

 

     На основание чл. 24, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс, чл. 23, ал.1, т.1 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 

от тях /”Наредбата”/ и протокол с вх. № ПО-06-231/22.07.2019 г. на комисията за провеждане на 

процедура открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна 

собственост в териториалният обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" по Обекти съгласно моя 

Заповед № ПО-06-166/02.07.2019  г., след като прецених констатациите и решенията на комисията за 

класиране  на участниците и същите приемам изцяло и ги считам за правилни и законосъобразни, 

 

ОБЯВЯВАМ: 
1. Класирането за Обект № 1930Б /отд.: 9 „ж”, 10 „б”, „е”, 135 „б”, 136 „б”/ на участниците в 

процедурата, съгласно критерия „НАЙ-НИСКА” предложена цена, както следва: 

 

Обект № 1930Б /отд.: 9 „ж”, 10 „б”, „е”, 135 „б”, 136 „б”/, при прогнозно количество 
дървесина: 2705 пл.куб.м. и прогнозна стойност:  76 814,95 /седемдесет и шест хиляди 

осемстотин и четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС и срок за 

изпълнение 30.12.2019 г.; 

 
ПЪРВО МЯСТО: „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, със седалище и адрес на управление: гр. 

Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 18, вх.В, ап.1, вписано в търговския регистър към Агенция 

по вписвания под № 20080821181618, представлявано от Огнян Огнянов – управител с 

предложена цена за обекта: 76 814,95 /седемдесет и шест хиляди осемстотин и 

четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 
 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността, предмет 

на конкурса: „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116. 

 

 

    В 14-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 

възлагане на услугата. 
    Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3– 

дневен срок и да се публикува по реда на чл. 23, ал. 2 от „Наредбата”. 

     Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от АПК с 

оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която вреда би се 
изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 2019 г. и с оглед 

факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.  

     Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и 
по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен.  

    Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от 

съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда на АПК. 
    ДА/ДА                                      

                              
                                                                 Директор ТП „ДГС Сливен”: ……/п/…… 

                                                                                                                                   /инж. Д. Димов/ 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


