
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЪГЛИЖ 
гр. Мъглиж  пл. ”Трети Март” 24 email: dgsmudglizh@uidp-sliven.com; тел: 04321 / 23 16; 23 19 

 
 

З А П О В Е Д 
№ РД-10-52/12.02.2020г. 

 
На основание чл. 23, ал.1, т.l 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, във връзка с моя Заповед № РД-10-
29/24.01.2020год. за провеждане на процедура „открит конкурс" с предмет : Ръчна 
почвоподготовка /почистване на площта от вършината, подлеса, храстите и къпините и 
събиране на пояси с ширина 1,5 м.; направа на прекъснати тераси с ширина 0,30-0,50 
см. и дълбочина 15 см./ в отдели: 124 г, 125 в, 125 г; Залесяване в отдели: 124 г, 125 в, 125 г 
и Отглеждане на култури в отдели: 124 г, 125 в, 125 г в Обект № 203201; Попълване на 
тригодишни култури в отдели : 326 з, 326 о; попълване на двегодишни култури в отдел 
254 р; попълване на едногодишни култури в отдели: 126 г, 254-3, 254-4; Първо 
отглеждане на тригодишни култури в отдели: 254 р, 150 и; Отглеждане на двегодишни 
култури в отдели: 126г, 254-3, 254-4 в Обект № 203202; Попълване на тополови култури 
в отдели: 256-11, 256-9; Отглеждане на двегодишни тополови култури /дискуване и 
ръчно окопаване/ в отдел 256-9; и отглеждане на тригодишни тополови култури 
/дискуване и ръчно окопаване/ в отдели: 256б, 256и, 256ж, 256з в Обект № 203203  на 
територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство 
Мъглиж и на основание Протокол на Комисия от 11.02.2020г., чиито мотиви възприемам 
изцяло като законосъобразни и правилни,  

 
I. ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 
За Обект № 203201: 
За  обект №203201 са допуснати двама участника, като техните ценови предложения 

са отразени в Приложение №2 към настоящия - Протокол за класиране на кандидатите. 
На ПЪРВО място класира ”Равена лес” ООД гр.Сливен , ЕИК 119608416, при 

предложена цена 7750,00 лв. /седем хиляди седемстотин и петдесет лв./ без ДДС. 
На ВТОРО място класира ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при 

предложена цена 7780,00 лв. /седем хиляди седемстотин и осемдесет лв./ без ДДС. 
            За Обект № 203202: 

За  обект №203202 са допуснати двама участника, като техните ценови предложения 
са отразени в Приложение №2 към настоящия - Протокол за класиране на кандидатите. 

На ПЪРВО място класира ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при 
предложена цена 5780,00 лв. /пет хиляди седемстотин и осемдесет лв./ без ДДС. 

На ВТОРО място класира ”Равена лес” ООД гр.Сливен , ЕИК 119608416, при 
предложена цена 6220,00 лв. /шест хиляди двеста и двадесет лв./ без ДДС. 
            За Обект № 203203: 

За  обект №203203 са допуснати двама участника, като техните ценови предложения 
са отразени в Приложение №2 към настоящия - Протокол за класиране на кандидатите. 

На ПЪРВО място класира ”Равена лес” ООД гр.Сливен, ЕИК 119608416, при 
предложена цена 2780,00 лв. /две хиляди седемстотин и осемдесет лв./ без ДДС. 

На ВТОРО място класира ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при 
предложена цена 2820,00 лв. /две хиляди осемстотин и двадесет лв./ без ДДС. 

 



II. ИЗБИРАМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

За Обект № 203201: 
”Равена лес” ООД гр.Сливен, ЕИК 119608416, при предложена цена 7750,00 лв. 

/седем хиляди седемстотин и петдесет лв./ без ДДС. 
За Обект № 203202: 
”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при предложена цена 5780,00 лв. /пет 

хиляди седемстотин и осемдесет лв./ без ДДС. 
 За Обект № 203203: 
”Равена лес” ООД гр.Сливен, ЕИК 119608416, при предложена цена 2780,00 лв. /две 

хиляди седемстотин и осемдесет лв./ без ДДС. 
 
 

 Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 
съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДП ДП ТП ДГС Мъглиж пред Административен 
съд Стара Загора. 
   

     Настоящата Заповед следва да бъде съобщена на изпълнителя по реда на чл.61 от АПК. 
 
     Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на ЮИДП ДП Сливен и 

интернет страницата на ТП ДГС Мъглиж. 
 
 
 
      Директор ТП ДГС:заличено обстоятелство , 

съгласно чл.2 от ЗЗЛД 
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