МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО“
гр.Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-75/29.06.2020г.
гр. Маджарово
На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл.74е, ал.1, т.1 от
„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесни и недървесни
горски продукти“, във връзка с открита със Заповед № РД-10-63/11.06.2020г.
процедура и протокол на Комисията, назначена от мен със Заповед № РД-1072/29.06.2020 г. за класиране на кандидатите в проведения на 29.06.2020 г. от 09:30
часа електронен, таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 2005, от териториалния
обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово,

ОБЯВЯВАМ:
Класиране от електронно проведения търг с еднократно ценово предложение на
29.06.2020г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в
горските територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС
Маджарово за Обект 2005 с прогнозни количества дървесина в размер на – 847,00 пл.
куб.м. (осемстотин четиридесет и седем куб.м.); начална цена за обекта 37628,00
(тридесет и седем хиляди шестстотин двадесет и осем лв и 00 ст.) без ДДС, срок на
изпълнение 30.10.2020г, както следва:
ПЪРВО МЯСТО: „Интер Лес” ООД с ЕИК: 831276264, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Букет“ №56, бл. 6А, ет. 5, ап. 20, представлявано от Христо
Георгиев Тодоров, в качеството си на управител, с предложена цена 37640,00 (тридесет
и седем хиляди шестстотин и четиридесет лв и 00 ст.) без ДДС.
ВТОРО МЯСТО – няма

ОПРЕДЕЛЯМ:
За купувач на дървесината за Обект 2005 – „Интер Лес” ООД с ЕИК:
831276264.
МОТИВИ: Офертата отговаря на изискванията за участие в процедурата.
Кандидатът е предложил най-висока цена и е единствен участник в процедурата.
На основание чл.74е, ал.4 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”, допускам 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.

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.
Съгласно чл. 35, 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”, най-късно в 14-дневен срок от влизане в
сила на настоящата заповед, да се сключи договор с участника определен за купувач.
На основание чл. 74е, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в 5-дневен срок от
влизане в сила на настоящата заповед, определеният за купувач да представи в
деловодството на ТП ДГС Маджарово, документите по чл.35, ал.5 от
НУРВИДГТДОСПДНГП, подробно описани в Раздел X от Условията за участие в
процедурата.

ДИРЕКТОР ТП ДГС МАДЖАРОВО:……….П..………
/инж. Антони Тодоров/

