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З А П О В Е Д 

№ 77 

Гр. Смолян, 29.05.2017 г. 

 

 На основание чл. 23, ал. 1 , т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървестни горски продукти, и утвърден протокол от 

26.05.2017г. на комисия назначена с моя Заповед № 65/23.05.2017г.: 

 

К Л А С И Р А М: 

 

За открития конкурс с предмет „Отглеждане на млади насаждения без материален 

добив и работа в генеративната семепроизводствена градина на територията на ТП 

ДГС „Смолян”, както следва: 

 На I-во място „Ибър-СТ” ЕООД с предложена цена за изпълнение на дейностите 

„Отглеждане на млади насаждения без материален добив и работа в генеративната 

семепроизводствена градина на територията на ТП ДГС „Смолян” от 15 079.89 лв. 

(петнадесет хиляди и седемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), без ДДС.  

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

  За изпълнител на услуга с предмет „Отглеждане на млади насаждения без материален 

добив и работа в генеративната семепроизводствена градина на територията на ТП ДГС 

„Смолян”, участника „Ибър-СТ” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. 

„Криволак” №16, ЕИК 112631031, представлявано от инж. Стоян Иванов Ачев – управител. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по 

административен ред, съгласно чл. 84 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до ЮЦДП – гр. 

Смолян или по съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до 

Административен съд – гр. Смолян. 

Заповедта да се публикува в интернет страницата на ЮЦДП – Смолян и на ТП ДГС 

„Смолян”.  

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение. 

 

 

    Директор на ТП ДГС „Смолян”: ……/п/………….…… 

/инж.Станко Делиянчев/ 

 

*Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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