
 

       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

      ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО“ 
гр. Маджарово, ПК 6450, ул. Петър Ангелов 7А, тел: 0884/020518,  dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 

 
  

 

ЗАПОВЕД 

 
№ РД-10-34 / 07.03.2022г. 

гр. Маджарово 

 

         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 07.03.2022г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-10-28/07.03.2022г., за 

да проведе обявения със Заповед № РД-10-22/16.02.2022 г. открит конкурс за възлагане 

изпълнението на ЛКД в горските територии държавна собственост и определяне на 

изпълнител за услугите: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни 

култури“, чл. 10, ал.1, т.9 и т.10, във вр. с чл.12, 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„ - Обект 2291 и 

„Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“, 

съгласно чл.10, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. с  чл.12, 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„ - Обект 2292, в териториалният 

обхват на ТП ДГС Маджарово, 

 

КЛАСИРАМ:  

За обект №2292 

      

1. На първо място ЕТ “Баена – Атанас Баев”, ЕИК 126085222 гр. Тополовград. 

2. На второ място – няма. 

3. Отстранени участници – няма. 

  

     ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За  ИЗПЪЛНИТЕЛ на УСЛУГАТА – „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане 

на тополови и дребноразмерни култури“, съгласно чл.10, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. с  

чл.12, 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„ - Обект 2292 в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово - 

ЕТ “Баена – Атанас Баев”, с предложена цена в размер на 230882,93 лв (двеста и тридесет 

хиляди осемстотин осемдесет и два лева и деветдесет и три ст.), 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 възлагане дейности по ЛКД. Кандидатът е предложил цена 

равна на определената от Възложителя начална цена  и е единствен участник в процедурата. 

 



Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването и по 

административен ред, чрез ТП ДГС Маджарово до „ЮИДП” – гр.Сливен, или по съдебен 

ред, чрез ТП ДГС Маджарово 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”, във вр.чл.60, ал.1 от АПК, РАЗПОРЕЖДАМ, 

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 Маджарово и неизпълнение на финансовия план. Кандидатът 

класиран на първо място е едниствен участник в процедурата. 

Разпореждането за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.5, предишна ал.4 

от АПК подлежи на обжалване чрез Директора на ТП ДГС Маджарово пред 

Административен съд Хасково в тридневен срок от съобщаването му на заинтересованите 

страни, независимо дали административният акт е бил оспорен. 

На основание чл. 23, ал. 6, във връзка с ал. 3 от “Наредбата”, определеният за 

изпълнител участник в 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, следва да 

представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. 

В тридневен срок от представяне на документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, 

комисията следва да провери редовността и съответствието на представените документи, за 

което да изготви протокол, който да ми бъде предоставен за утвърждаване. 

На основание чл.9б, ал.5 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“, с публикуването на заповедта се приема, че 

заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в нея 

обстоятелства. 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА ПАВЛОВ ----П----- 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО” 

 

 

 
Изготвил: 

инж. Соня Каратонева                  – зам. директор                   …………. дата: 07.03.2022г. 

 

Съгласувал: 

Анастасия Йорданова                      – юрист                         …..…………. дата: 07.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


