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З А П О В Е Д 

№ 3/ 12.01.2021 година,  
гр. Панагюрище 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и чл. 23, 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“ и 
представен ми протокол № 01/12.01.2021 година от заседанието на комисия, назначена със 
Заповед № 2/12.01.2021 година на Директора на ТП ДГС  Панагюрище, отразяващ 
резултатите от проведен открит конкурс за възлагане на услуга: „Почвоподготовка – 2 
дка, залесяване на горски култури– 2 дка, попълване на горски култури – 60,6 
дка, отглеждане на горски култури – 224 дка“, включени в Обект № 1,  държавна 
горска територия, стопаниствана от ТП ДГС Панагюрище, открит със Заповед № 
224/22.12.2020 г.  на Директора на ТП ДГС Панагюрище,   

   
1. ОБЯВЯВАМ 

Класирането в проведената на 12.01.2021 г. процедура – открит  конкурс с предмет: 
Почвоподготовка – 2 дка, залесяване на горски култури– 2 дка, попълване на 
горски култури – 60,6 дка, отглеждане на горски култури – 224 дка“, както следва:      

На първо място – „Ибър - СТ“ ЕООД, вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с 
ЕИК 112631031, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Криволак” № 16, с 
управител Стоян Иванов Ачев с предложена цена в размер 30 381,73 лева /тридесет 
хиляди триста осемдесет и един лев и седемдесет и три стотинки/ без ДДС. 

На второ място – няма. 
      2. ОПРЕДЕЛЯМ 

 За ИЗПЪЛНИТЕЛ участникът, класиран на първо място - „Ибър - СТ“ ЕООД, вписан 
в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 112631031, със седалище и адрес на управление: 
гр. Велинград, ул. „Криволак” № 16, с управител Стоян Иванов Ачев за извършване на 
лесокултурни мероприятия с предмет: Почвоподготовка – 2 дка, залесяване на горски 
култури– 2 дка, попълване на горски култури – 60,6 дка, отглеждане на горски 
култури – 224 дка“, включени в Обект № 1, и цена в размер на 30 381,73 лева 
/тридесет хиляди триста осемдесет и един  лев и седемдесет и  три  стотинки / без ДДС. 

 
      3. НАРЕЖДАМ 

1. Във връзка  с  изпълнение на  разпоредбата на  чл. 23, ал. 4 от Наредбата,  настоящата  
заповед да бъде  съобщена на  заинтересованите  лица по  реда  на  чл. 61  от АПК  и  да бъде  
публикувана на  интернет  страницата  на   ЮЦДП гр. Смолян и на ТП ДГС Панагюрище към 
ИН: 1 307  

2. На  основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен  срок от влизането  в сила на  
заповедта, определеният за  изпълнител  участник да  представи на  възложителя 
документите  по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. 

Настоящата  заповед  подлежи  на  обжалване в 14-дневен  срок от  съобщаването  ѝ по  
съдебен  ред, съгласно чл. 145 и чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС Панагюрище пред  
Административен  съд  гр. Пазарджик. 
 
 
ИНЖ. ПЕТЪР ТОДОРОВ                 
Директор на  ТП  ДГС Панагюрище                

Нека листът остане листо...  
 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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