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МЗм – Южноцентрално държавно предприятие 

         ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”  
          гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: +359 335  9 6502  

e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com 

 
 

З А П О В Е Д 

 
№З-10-62/07.02.2023г. 

на Директора на ТП „ДГС-Карлово” 

ЗА ОБЕКТ №2312 

 

на основание чл.23, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка чл.53, ал.2 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, 

наричана за краткост Наредбата и Протокол от 03.02.2023г. за резултатите от работата 

на комисията от проведен конкурс с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен 

в комплекс с изпълнение на дейности - добив на дървесина и товарене, транспортиране 

и разтоварване на дървесина от Обект №2312, горска територия, държавна собственост, 

стопанисвана от ТП „ДГС - Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”  
 

С моя Заповед №3-10-39/17.01.2023г. е открита процедура – конкурс с предмет: 

„Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнение на дейности - добив 

на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обект №2312, 

горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Карлово”.  

 

Комисията, назначена с моя Заповед №3-10-61/03.02.2023г. е съставила Протокол от 

03.02.2023г. за работата си, който е представен за утвърждаване и утвърден на 06.02.2023г., 

ведно с цялата документация, събрана в хода на процедурата и утвърден.  

 

За участие в конкурса са постъпили  2 (две) оферти, както следва:  

 

1. Оферта с Вх. №1/02.02.2023г. от ЕТ „Иван Чонлов”; 

2. Оферта с Вх. №2/02.02.2023г. от „МИТОВИ ТРАНС” ЕООД. 

 

Комисията е разгледала документите, представени в офертите на участниците, допуснала 

е всички участници до разглеждане на ценовите предложения, оценила ги е и е извършила 

класиране.  

Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка чл.53, ал.2 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 и Протокол от 03.02.2023г., отразяващ работата на комисията, утвърден на 

06.02.2023 г.  
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НАРЕЖДАМ 

 
І. Обявявам класирането за конкурс с предмет: „Продажба на стояща дървесина на 

корен в комплекс с изпълнение на дейности - добив на дървесина и товарене, 

транспортиране и разтоварване на дървесина от Обект №2312, горска територия, 

държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр. 

Смолян”, както следва: 

 

І-во място - „ЕТ „Иван Чонлов” с получени 100 точки комплексна оценка; 

ІІ-ро място - „МИТОВИ ТРАНС” ЕООД с получени 88,60 точки комплексна 

оценка.  
 

II. Определям за КУПУВАЧ участника, класиран на първо място - ЕТ „Иван Чонлов”, 

вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115122694, със седалище и адрес на управление: с. Климент 

п.к.4348, Община Карлово, Област Пловдив, с предложени цени, както следва: за закупуване 

на стоящата дървесина на корен в размер на 35 322,00 лв. (тридесет и пет хиляди триста 

двадесет и два лева), без включен ДДС, за извършване на комплексната дейност - добив на 

дървесина от Обект №2312 в размер на 18 330,00 лв. (осемнадесет хиляди триста и 

тридесет лева), без включен ДДС и за извършване на дейностите – товарене, транспорт и 

разтоварване за 1 /един/ пространствен кубичен метър дървесина – 50,00 лв. (петдесет лева), 

без включен ДДС . 
ІІІ. На основание чл.23, 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 и чл. 90, ал.2, т.1 от Административно 

процесуалния кодекс РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение на 

настоящата заповед, поради следното:  

 

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: Подписани 

са Искане Вх. №Вх№10-134/06.02.2023г. от физическото лице търговец  ЕТ „Иван Чонлов“, 

Искане Вх. №Вх№10-135/06.02.2023г. от упълномощен представител на „Митови Транс” 

ЕООД и Становище Вх. №В-10-208/07.02.2023г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово”, 

заведени по деловодния регистър на горското стопанство. От подписаните документи е 

видно, че всички заинтересовани страни са изразили категоричното си желание да бъде 

допуснато предварително изпълнение на настоящата заповед. Предвид изложеното, следва че 

са налице предпоставките, предвидени в 90, ал.2, т.1 АПК за допускане на предварително 

изпълнение на акта, а именно всички заинтересовани страни са поискали това. 

 

На основание чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително 

изпълнение подлежи на обжалване чрез Директора на ТП „ДГС-Карлово” пред 

Административен съд – гр. Пловдив в тридневен срок от съобщаването му, независимо от 

това дали административният акт е бил оспорен. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез 

Директора на ТП „ДГС-Карлово” пред Административен съд – гр. Пловдив. 
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Настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен 

срок от издаването й по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде публикувана на интернет 

страницата на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Смолян. 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           Директор ДГС:................../п/*......................... 

                                                                                    /инж. Златю Кличев/ 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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


