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З А П О В Е Д 

 № З – 29 – 19 

с. Широка лъка, 02.02.2023 година 
 

 

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 

недървесни горски продукти и представения ми Протокол от работата на комисия, назначена с моя 

Заповед №З-29-17 от 02.02.2023г. за провеждане на процедура с предмет: „Сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2306 отдел 118,  

подотдели „и1”; „к1“ и „л1“; Обект № 2307, отдел 118,  подотдели „р1” и „с1”; Обект № 2308, отдел 

136,  подотдел „б” ; Обект № 2309, отдел 136,  подотдел „в”, включени в КЛФ 2023г. в териториалния 

обхват на дейност на ТП „ДГС – Широка лъка”, чрез конкурс, открит с моя Заповед №З-29-12 от 

13.01.2023г. 

 

І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М,  

Протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед №З-29-17 от 02.02.2023г. 

 

ІІ. О Б Я В Я В А М, 

класирането в проведената на 02.02.2023г. процедура открит конкурс за възлагане на добив – 

сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в горски 

територии – държавна собственост, в териториалният обхват на ТП „ДГС – Широка лъка" за Обект 

Обект № 2307, отдел 118,  подотдели „р1” и „с1”, както следва:  

На първо място – участникът "ТОНИБОН - 71" ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 22 289,82 лв. (Двадесет и две хиляди двеста осемдесет и девет лева и осемдесет 

и две стотинки) без ДДС. 

 

ІІІ. О П Р Е Д Е Л Я М, 

за изпълнител на дейностите: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и 

рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2307, отдел 118,  подотдели „р1” и „с1”, класирания на 

първо място в проведения открит конкурс:  

"ТОНИБОН - 71" ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 203731076, със седалище и 

адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Бугариево” №26 представлявано и управлявано от Антон 

Славчев Андонов. 

 

ІV. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.23, ал.2 от Наредбата, възлагам на Красимира 

Генкова – юрисконсулт при ТП „ДГС-Широка лъка“ в срок до 07.02.2023г. да съобщи настоящата 

заповед по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите лица, както и да организира нейното 

публикуване на интернет страницата на „Южноцентрално ДП“ и на ТП „ДГС-Широка лъка”. 

 

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл.149, ал.1 от АПК в 

14-дневен срок чрез ТП „ДГС-Широка лъка“ пред Административен съд-гр.Смолян. 

 

Директор  

        на ТП “ДГС-Широка лъка“:                   /*/ 

            инж. Тодор КУШЛЕВ 

 

*налице e положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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