
 
  ЗАПОВЕД

№161
10.03.2021г.

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 ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), утвърден на 10.03.2021г.
протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № 153/09.03.2021г. на Директора на ТП "ДГС-
Карлово" за провеждане на електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен №
ЕТ01382 за обект №2145, открит със Заповед №98/12.02.2021г. на директора на ТП ДГС Карлово.  

 
ОПРЕДЕЛЯМ

За КУПУВАЧ на дървесината предмет на ЕТ01382, с прогнозно количество в размер 287.00 куб.м.,
класирания на първо място участник "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, вписан в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4004,
обл. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" № 50, ет. 4, ап. 10, представлявано от Пенка Николова
Бангеева - управител по предложената от него цена в размер на 9040.04 лева без ДДС, потвърдена на
10.03.2021г., 14:04:37 ч.   

На основание чл. 74е, ал. 3 от Наредбата, настоящата заповед следва да бъде публикувана на интернет
страницата на ТП ДГС Карлово, както и на интернет страница на електронната система (електронната
платформа) за провеждане на електронни търгове при Южноцентрално държавно предприятие град
Смолян. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в електронен търг ЕТ01382 по електронен път.

На основание чл. 74е, ал. 4 от Наредбата, настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс чрез ТП ДГС Карлово пред Административен съд град Пловдив в
14 - дневен срок от съобщаването й.  

 

ДИРЕКТОР: ............................
инж.Златю Христов Кличев  
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