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ЗАПОВЕД
№ РД-10-208/07.10.2021 г.
гр. Тополовград
На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от същото правно предписание 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. № ОД-03-96/07.10.2021 г. на комисията назначена с моя заповед
РД-10-206/07.10.2021г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит
конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина, в обекти на територията на „ЮИДП”
ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 2143, 2144, 2145 и 2146, открит със
Заповед № РД-10-197/21.09.2021г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених
констатациите и решенията на комисията за класиране, като правилни и законосъобразни,
РЕШИХ:
1.
О Б Я В Я В А М класирането За обект № 2143 - начална цена – 9 000,00 лв. без
ДДС, количество дървесина - 400 м3, срок за изпълнение 31.12.2021г.
Първо място „Монте Лесс“ ООД /единствен кандидат/, ЕИК: 205729017, представлявано
от Младен Ангелов Дешев – управител, със седалище и адрес на управление: с. Славяново, общ.
Харманли, обл. Хасково, ул. “Димитър Генеджиков“ №1, с най-ниска предложена цена за
изпълнение на възложените дейности – 9 000,00 лв. /девет хиляди лева/ без ДДС.
2.
Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на дейността в
Обект № 2143: „Монте Лесс“ ООД, ЕИК: 205729017.
3.
С настоящата Заповед допускам 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 Държавното ловно стопанство да изпълни приходната част от
разчета си. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок
от издаване на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от Наредбата.
4.
В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата,
комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-206/07.10.2021г. следва да провери редовността и
съответствието на представените документи, за което да изготви протокол, който да ми бъде
предоставен за утвърждаване.
5.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се
публикува на интернет страницата на “ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.
6.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/
дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС
Тополовград“. Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.
Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от
съобщаването му пред Административен съд Ямбол, по реда на АПК.
7.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП “ДЛС
Тополовград”– инж. Яна Малинова.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............П.....................
/инж. Ж. Димитров – директор ТП“ДЛС
Тополовград“/
*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на
личните данни – Регламент (ЕС)2016/679

