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ЗАПОВЕД 

№ РД-10-413 / 29.10.2021г. 
гр. Ивайловград 

         На основание  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”  и във връзка с утвърден 
Протокол от 29.10.2021г. от работата на комисия, назначена със  Заповед №РД -10-

406/29.10.2021 год. за да  проведе обявения със ЗАПОВЕД №РД-10-377/13.10.2021г. Открит 
конкурс   за възлагане на услугата по  добив – сеч , извоз  на дървесина до временен склад и 
изсичане на подлес , от горски територии държавна собстеност в района на ТП ДГС 
Ивайловград  от   Обект с №2129, 

КЛАСИРАМ:  

     1.ЗА ОБЕКТ №2129 : 

На първо място-“АНИ-МАГ 2013”ЕООД  с предложена цена  в размер  на      

28028.00 /двадесет и осем хиляди и двадесет и осем лева   без ДДС,равна на началната 
за този обект. 

2.Класиран на второ място –няма.  
3.Отстранени участници - няма 

     ОПРЕДЕЛЯМ : 
 За ИЗПЪЛНИТЕЛ  на услугата по добив – сеч , извоз   на дървесина до временен 

склад и изсичане на подлес за обект 2129 -   “АНИ-МАГ 2013”ЕООД  с предложена цена  в 
размер  на   28028.00 /двадесет и осем хиляди и двадесет и осем лева  / без ДДС,равна 
на началната за този обект 

Мотиви:Офертата на кандидата отговаря на изискванията  на закона и условията за 
участие в  открит конкурс  за Обект 2129.  

Настоящата заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването и 
по административен ред  чрез на ТП ДГС Ивайловград до „ЮИДП” – гр.Сливен, или по 
съдебен ред чрез на ТП ДГС Ивайловград до Административен съд – гр.Хасково. 

На основание чл.23 ал.3 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” допущам предварително изпълнение на 
настоящата заповед. 

Мотиви: От закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда: По-бавното изпълнение на заповедта може да доведе до 
финансови загуби за ТП ДГС Ивайловград и неизпълнение на финансовия план. 
Класираният на първомясто кандидат е единствен участник. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.4 от АПК 
подлежи на самостоятелно обжалване в тридневен срок от съобщаването му на 
заинтересованите страни пред Административен съд Хасково. 

 На основание чл.23 ал.4 ал.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”  , настоящата заповед да бъде 
съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК) и да бъде публикувана   на интернет страницата на ТП ДГС Ивайловград, 

както и  на интернет страницата на „ЮИДП” – гр. Сливен. 

 

 
………………….п……………… 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛАФЧИЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД” 
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