МЗХГ „Южноцентрално държавно предприятие”
ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”
гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: 0335 96502
e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№245/28.04.2021г.
на Директора на ТП „ДГС-Карлово”
за класиране и определяне на изпълнител
на основание чл.23, ал.1, т.1 и 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 и Протокол от 27.04.2021г. за резултатите
от работата на комисията от проведен открит конкурс с предмет: „Извършване на
лесокултурни дейности през 2021 година, включващи
- механизирана и ръчна
почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа
и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1, горска
територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”на
„ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”
С моя Заповед №213/07.04.2021г. е открита процедура – „открит конкурс” с предмет:
„Извършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи - механизирана и ръчна
почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и
ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1, горска
територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”на „ЮЦДП”
ДП, гр.Смолян”.
Комисията, назначена със Заповед №243/27.04.2021г. е съставила Протокол от 27.04.2021г. за
работата си, който бе представен за утвърждаване на 28.04.2021г., ведно с цялата
документация, събрана в хода на процедурата. За участие в процедурата е подадена само една
оферта от участника - ЕТ „Иван Чонлов” с Вх. №197/26.04.2021г.
Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1 и 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 утвърден Протокол от
27.04.2021г., отразяващ работата на комисията

НАРЕЖДАМ:
І. Обявявам класирането за открития конкурс с предмет: „Извършване на лесокултурни
дейности през 2021 година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка и
залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и ремонт на ограда,
отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1, горска територия държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”на „ЮЦДП” ДП,
гр.Смолян”, както следва:
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І-во място - ЕТ „Иван Чонлов”, с предложена обща цена за извършване на лесокултурните
дейности, предмет на открития конкурс от 207 423,58 лв. (двеста и седем хиляди
четиристотин двадесет и три лева и петдесет и осем стотинки), без включен ДДС.
II. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ участника, класиран на първо място - ЕТ „Иван Чонлов”,
вписан в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115122694, със седалище и адрес на управление: с. Климент
4348, общ. Карлово, обл. Пловдив.
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 с Вх. №945/28.04.2021г. от физическото лице-търговец на ЕТ „Иван Чонлов” и
Становище Вх.№946/28.04.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” по деловодния регистър
на ТП „ДГС- Карлово”. 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 – всички заинтересовани
страни са поискали това.
На основание чл.60, ал.5 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.
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)
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