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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  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–06-325/12.09.2019 г. 

 
На основание чл. 62, ал. 1, т.1 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” /”Наредбата”/ и протокол с вх. № ПО-06-321 от 11.09.2019 г. на 

комисията за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни 

количества дървесина по Обекти от годишен план за ползване на дървесина от горите на територията 

на ТП „ДГС Сливен”, открит с моя Заповед № ПО–06-297/22.08.2019 г., след като прецених 
констатациите и решенията на комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и 

законосъобразни 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 
1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАЙ–ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, 

както следва:  

Обект № 19-22A /отд. 707 „б”, 710 „г”, „д”, 711 „б”, 713 „а”, 712 „в”, „г”/; при прогнозно 

количество дървесина: 761 пл.куб.м., прогнозна стойност: 50 648 /петдесет хиляди шестотин 

четиридесет и осем лева/  без ДДС, срок за изпълнение 15.02.2020 г.; 

 

ПЪРВО МЯСТО: „ТЕРРА ЛЕС 1” ЕООД, ЕИК 205389905, с потвърдена начална цена за 

обекта - 50 648 /петдесет хиляди шестотин четиридесет и осем лева/ без ДДС.   

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 
 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на ОБЕКТ № 19-22A, предмет на 

процедурата: „ТЕРРА ЛЕС 1” ЕООД, с потвърдена начална цена 50 648 /петдесет хиляди 

шестотин четиридесет и осем лева/ без ДДС.  

 

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

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) 
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