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ЗАПОВЕД 

 

№ РД – 10 - 270 / 16.09.2021 год. 
 

 Във връзка с проведен открит конкурс за възлагане услугата сеч, извоз и рампиране на 

дървесина на временен склад, товарене, подвоз и претоварване на прогнозно количество 

дървесина в обект № 214134, на основание на  чл. 95, ал.1 от ЗГ и 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, заповед № 

РД – 10 – 254 / 31.08.2021 год. за провеждане на открит конкурс и на основание протокол на 

комисия  от 16.09.2021 год.  

 Поради това ,че е представена само една оферта, определям на първо място: 

„Вия 2010” ООД – гр. Николаево, ЕИК 201397457, адрес: гр. Николаево,ул. „Теменуга” 

№ 5, представлявано от Ярослав Георгиев, на длъжност управител, при цена на обекта без ДДС: 

8 374,08 /осем хиляди триста седемдесет и четири лв. и 08 ст./. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДП ТП „ДГС Гурково” до Административен съд 

Стара Загора. 

На основание чл. 35, ал. 5 от Наредбата договор с избрания изпълнител се сключва в 14 – 

дневен срок от представянето на всички необходими документи, посочени в наредбата и 

Условията за провеждане на открития конкурс и утвърждаване на протокола на комисията за 

проверка редовността и съответствието на представените документи. 

С оглед запазване интересите на стопанството във връзка с изпълнението на Годишния 

план за реализация на дървесина, на основание чл. 60 от АПК, във връзка с чл. 23, ал. 3 от 

Наредбата допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.  

Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС. Контрол по 

изпълнение на заповедта възлагам на инж. Добромир Добрев - зам.-директор на ТП „ДГС 

Гурково”. Заповедта в частта, в която е допуснато предварителното й изпълнение може да бъде 

обжалвана от заинтересованите страни пред Административен съд – Стара Загора, на основание 

чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването й. Настоящата заповед може да се 

обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Гурково” пред Административен съд –Стара Загора и/или 

пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 

 

Директор ТП  „ДГС Гурково”:……П…….. 

                                       /инж. Калин Николов/ 

П - Регламент (ЕС) 2016/679 
За директор на ТП „ДГС ГУРКОВО“ 

Заместник-директор: инж. Добромир Добрев 
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