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З А П О В Е Д 
№ ПО–06-168/08.04.2021 г. 

 
На основание чл. 24, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс, чл. 62, 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-06-152/06.04.2021 г. на комисията за провеждане на процедура – Търг с явно 

наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на местни 
търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” по обекти, открита с моя Заповед № 

ПО-06-92/11.03.2021  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 на кандидатите по посочения критерий „НАЙ–ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, 

както следва:  
За Обект № 2136 /отд.: 202 „д”/, при прогнозно количество дървесина: 1811 пл.куб.м., прогнозна 

стойност: 75 492 /седемдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и два лева/ без ДДС; срок 

за изпълнение 30.12.2021 г. 

ПЪРВО МЯСТО: „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, с потвърдена начална цена за обекта: 75 492 

/седемдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и два лева/ без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 
2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на ОБЕКТ № 2136, предмет на 

процедурата: „ИСПОР” ООД, с потвърдена начална цена – 75 492 /седемдесет и пет хиляди 

четиристотин деветдесет и два лева/ без ДДС. 

3. Отстранявам от участие в процедурата кандидата „РСМ - КОМЕРС” ЕООД, ЕИК 

202160190, със седалище и адрес на управление: с. Сотиря, м. „Моллова гора” № 143Б, вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписвания – гр. Сливен под № 20120723150010, 
представлявано от  (заличено обстоятелство) Мокрев – управител, регистриран като участник в 

процедурата с пореден номер № 2, участник подал оферта с вх. № ПО-06-135/30.03.2021 г., 

подадена 14.55 часа; 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2135 и 2136 

 

Мотиви за отсраняването: Не присъства законен или упълномощен представител на заседанието. 

  
В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за покупко-

продажба. 

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. 

                                                   
ИНЖ. ДИМО ДИМОВ ………/п/………. 

Директор ТП „ДГС Сливен”                  
                                                                  
ДМ/ДМ      



*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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