
1 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ I-112/13.04.2021г. 

на Директора на ТП „ДГС-Пловдив” 

                          

 

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка с чл. 23, ал. 1, т.1 и 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 /Наредбата/ и 

представения ми на 13.04.2021г. протокол от работата на комисията назначена със Заповед № I-

108/13.04.2021г. на Директора на ТП „ДГС - Пловдив”, за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад открит със Заповед № I – 

91/18.03.2021 г. за Обект № 2109 с отдел и подотдел 191 „у“, намиращ се в териториалния обхват 

на дейност на ТП „ДГС - Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян. 

 

I. ОДОБРЯВАМ:  

 

Класирането извършено от комисията за Обект № 2109 с отдели и подотдели 191 „у“, 

определена със Заповед № I-108/13.04.2021 г., по критерий за класиране на ценовите предложения 

(офертите) – най-висока предложена цена, както следва:  
   

ПЪРВО МЯСТО: „Антонис - 06“ ЕООД, с предложена цена в размер на 51 537,00 лв. / 

петдесет и една хиляди петстотин тридесет и седем лева и нула стотинки / без ДДС.   

ВТОРО МЯСТО: „Дива лес 2000“ ЕООД, с предложена цена в размер на 51 536,43 лв. / 

петдесет и една хиляди петстотин тридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки / без ДДС.   
 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За КУПУВАЧ на дървесината участникът класиран на първо място „Антонис - 06” ЕООД с 

ЕИК: 160118068, със седалище и адрес на управление: гр. Перущица, обл. Пловдив, „Стопански 

двор” № 1, представлявано от Владислав Антонов Славов – в качеството му на управител, за 

извършване на услугата, с предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина от 

временен склад” от Обект № 2109 с отдели и подотдели 191 „у“, съгласно отправеното от 

участника ценово предложение в размер на 51 537,00 лв. / петдесет и една хиляди петстотин 

тридесет и седем лева и нула стотинки / без ДДС.  

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс чрез ТП „ДГС-Пловдив” пред Административен съд гр. 

Пловдив в 14 - дневен срок от съобщаването й. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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Копие от настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата по реда на чл. 61 

от АПК за сведение, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата и до ЮЦДП – гр. Смолян, заедно с 

протокола от работата на комисията за публикуване на интернет страницата на ТП „ДГС – 

Пловдив”, респективно на интернет страницата на държавното предприятие. 

 

 

 

  

 

 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ: ____/П/*____ 

ДИРЕКТОР НА ТП “ДГС - ПЛОВДИВ” 

 

 

 

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

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

 


