
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО        

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СЛИВЕН ДП 

               ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СТАРА РЕКА-КИПИЛОВО” 
 с.Стара река;   ул. “Съби Димитров” № 01,    04552/2161;    е-mail: dl_starareka@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 
№ОД-03-124/21.04.2022г. 

с. Стара река 

 

На основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 23, ал. 1, т. 1 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 от тях/ 

НАРЕДБАТА/ и протокол с вх. № ОД-03-123/21.04.2022г .на комисията за провеждане на 

процедура за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад на 

маркирана дървесина чрез открит конкурс от обект №222 от горските територии държавна 

собственост на територията на ТП „ДГС Стара река- Кипилово”, открита със заповед № ОД-

03-91/04.04.2022. на Директора на ТП „ДГС Стара река-Кипилово” 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

 1. Класирането за Обект № 222 с подотдели: 1003 з; 1005 е; 1032 и; 1041 с; 1043 ф; 

.1070 б; 1123 к; 1148 а; 1149 а, б, г, е; 1170 б; на участниците в процедурата съгласно 

критерия „НАЙ-НИСКА” предложена цена, както следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК201868731, със седалище и адрес 

на управление: с. Стара река, ул. „Съби Димитров” №2, представлявано от Красимир 

Русев Йорданов и Руси Красимиров Йорданов , в качеството им на управители, с 

предложена цена– 76 288,00 (Седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и осем хиляди 

лв. и 00 ст.) лева, без включен ДДС. 

 

 

 ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

             2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността, 

предмет на конкурса: БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК201868731. 

 

В 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, определеният за изпълнител 

участник да представи в деловодството на ТП „ДГС Стара река- Кипилово“ документите по 

чл. 35, ал. 5 от „Наредбата“, описани в т. 14.7 от Документацията за участие в открития 

конкурс. 

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

договор за покупко-продажба на дървесина.  

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

съобщаването и по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Георги Христов– зам. 

директор.. 
 
 

 

Директор ТП „ДГС Стара река- Кипилово”:…/п/*/п/*…………. 

                                                                               /инж. Къньо Стоянов/ 
                                                                               *Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 

 

БП 

mailto:dl_starareka@abv.bg

	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
	„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СЛИВЕН ДП
	ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СТАРА РЕКА-КИПИЛОВО”
	( с.Стара река;   ул. “Съби Димитров” № 01,   ( 04552/2161;    е-mail: dl_starareka@abv.bg

