
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО 

Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 

 
ЗАПОВЕД  

 

№РД-10-141 

Маджарово, 17.10.2022г. 

 
 

 

На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите, 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 и 

утвърден протокол от 17.10.2022г., представен на Възложителя с вх.№АСД-06-

419/17.10.2022г., на комисията, назначена със Заповед №РД-10-140/17.10.2022г. за да 

проведе обявения със Заповед №РД-10-122/29.09.2022г. открит конкурс за възлагане 

изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна 

собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Маджарово” ЛФ 2022г. – 

Обекти 2212 и 2213,  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

Класирането на участниците за изпълнител на услугата по добив на дървесината за 

Обект №2212 от лесосечния фонд на ТП ДГС Маджарово за 2022г., допуснати за участие 

в процедурата, както следва: 

 - Класиран на първо място - ”Джемко 03“ ЕООД, с.Долни Главанак, ЕИК 

200775620 с предложена от него цена от 14787,00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин 

осемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, равна на началната за този обект;  

- Класиран на второ място  - Няма. 

Отстранени участници: няма. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За изпълнител на услуга по добив на дървесина за Обект №2212 - ”Джемко 03“ 

ЕООД, с.Долни Главанак, ЕИК: 200775620 с предложена от него  цена от 14787,00 лв. 

(четиринадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и нула стотинки)без ДДС, 

равна на началната за този обект. 

МОТИВИ: Офертата на кандидата отговаря на условията и изискванията на 

Възложителя. Участникът е предложил цена, равна на началната за този обект. 

 

С оглед горното, 

НАРЕЖДАМ: 

 

   

 На основание чл.23, ал.2 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, настоящата заповед да бъде за 



публикувана на интернет страниците на „Югоизточно държавно предприятие” ДП 

гр.Сливен и на ТП”Държавно горско стопанство Маджарово” и да бъде съобщена на 

всички заинтересовани лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, в 

тридневен срок. 

Определеният за изпълнител да представи в срока по чл.23, ал.6 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 

документите по чл.35, ал.5 от същата Наредба във вида и формата посочени в Условията 

за провеждане на процедурата, както и да внесе или учреди в полза на ТП ДГС 

Маджарово гаранция за изпълнение; 

Внесените гаранции за участие в процедурата да се освободят, при спазване 

разпоредбите на чл.31 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, освен ако не са налице основания по чл.9а, ал.3 

чл.32 за задържането им, или в случаите чл.9а, ал.8 при трансформирането и в гаранция за 

изпълнение. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и по 

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

съдебен ред чрез на ТП ДГС Маджарово, гр. Маджарово до Административен съд – гр. 

Хасково. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА ПАВЛОВ ---П--- 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО” 

 

 
           СК/ 


