
гр. Сливен-8800, ул. „Орешака” № 15А, тел. (+35944) 622742, факс (+35944) 662528, www.dgssliven@uidp-sliven.com 
1 

 

           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    
     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
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________________________________________________________________ 
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З А П О В Е Д 
№ ПО-06-500/23.12.2022г. 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, 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 от тях” 

/”Наредбата”/ и Протокол с Вх. № ПО-06-489/21.12.2022г. на комисията за провеждане на 

процедура открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна 

собственост в териториалният обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" по Обекти, обявена с моя 

Заповед № ПО-06-404/05.12.2022 г, след като прецених констатациите и решенията на комисията за 

класиране  на участниците и същите приемам изцяло и ги считам за правилни и законосъобразни, 

 

ОБЯВЯВАМ: 
 

  1. Класирането на участниците в процедурата, съгласно критерия „НАЙ - НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“, както следва: 
За Обект № 2302 /отд.: 241 „и”, 242 „г”; 260 „д”, „е”; „646 „з”/ с прогнозно количество 

дървесина: 2 904 пл.куб.м. и прогнозна стойност: 118 952,10 /сто и осемнадесет хиляди 

деветстотин петдесет и два лева и десет стотинки/ без ДДС и срок за изпълнение 

31.12.2023г. 

ПЪРВО МЯСТО: „М и А 98” ЕООД, ЕИК 207047086, със седалище и адрес на управление: гр. 

Сливен, ул. „Хаджи Вълкова”, № 11, представлявано от Михаил Мъндев – управител, с 

предложена цена за обекта: 118 952,10 /сто и осемнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

два лева и десет стотинки/ без ДДС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

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

предмет на конкурса: „М и А 98” ЕООД, ЕИК 207047086. 

 

С оглед запазване на интересите на стопанството, на основание чл. 23, ал. 3             

от „Наредбата”, за обезпечаване на навременно изпълнение във връзка с чл. 60, ал. 1, 

предложение трето и четвърто от АПК, предвид динамичните климатични условия на сезона, 

навременното извършване на лесовъдските мероприятия за осигуряване на благоприятни 

условия за презимуване на подраста в обекта, съответно на целите насаждения и осигуряване на 

бъдещо перспективно развитие във възрастовата им структура и здравословно им състояние, с 

оглед на характеристиката им на възобновяем ресурс с национално и обществено значение, 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 
Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК в три 

(3) дневен срок от съобщаването му, пред Сливенски административен съд, чрез ТП „ДГС 

Сливен“ , независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на АПК. 

В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да се сключи писмен договор 
за  възлагане на услугата. 

http://www.dgssliven@uidp-sliven.com
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На основание чл.9б, ал.5 от Наредбата, с публикуването на настоящата заповед на 

електронната страница на възложителя в електронната преписка на процедурата, се приема, че 

заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства. 
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването  

й по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен. 
 
 

 

ИНЖ.ИВАЙЛО РУСЕВ    _______(п)__________ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО СЛИВЕН” 
 
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 

http://www.dgssliven@uidp-sliven.com

