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З А П О В Е Д 

№ 203 
гр.Смолян, 23.10.2020 год. 

 
 
На основание 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, /Наредбата/ и утвърден на 23.10.2020 
год. протокол на комисия, назначена със Заповед  № 202 / 22.10.2020 гoд. на Директора на ТП 
ДГС „Смолян”, за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии 
държавна собственост с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на широколистна  
и иглолистна дървесина за нуждите на ТП ДГС „Смолян””, открит със Заповед  № 197 / 
06.10.2020 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
I. К Л А С И Р А М  

 
На първо място участник: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09” ЕООД, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 200771215, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, 
ул. „Евридика” № 2, представлявано от Живко Недков Кисьов, с предложена цена в размер на 3 
926,94 лв. /три хиляди деветстотин двадесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки/ без 
ДДС. 

 
На второ място участник: ЕТ „Кръстина Мустанова – Юрий Мустанов”, вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203772436, със седалище и адрес на 
управление: гр. Смолян, ул. „Миньорска” №87, представлявано от Юрий Мустанов в качеството 
си на Физическо лице – търговец, с предложена цена в размер на 3993,00 лв. /три хиляди 
деветстотин деветдесет и три лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 
 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 
За изпълнител на открития конкурс с предмет: „Товарене, транспортиране и 

разтоварване на широколистна  и иглолистна дървесина за нуждите на ТП ДГС „Смолян””, 
класирания на първо място участник: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09” ЕООД, вписано в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200771215, със седалище и адрес на управление: 
гр. Смолян, ул. „Евридика” № 2, представлявано от Живко Недков Кисьов,, в качеството си на 
управител и едноличен собственик на капитала. 
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III. 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 Административнопроцесуалния 
кодекс допускам предварително изпълнение на настоящата заповед поради следните мотиви: 

 

 всички заинтересовани страни писмено са поискали предварително изпълнение на акта. 
 
IV. В изпълнение на изискванията на чл. 23, 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”, настоящата 
заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен срок от 
издаването й по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет страниците на ЮЦДП – 
Смолян: www.ucdp-smolian.com и ТП ДГС ”Смолян”: http://ucdp-
smolian.com/?page_id=7490&lang=bg#dgsId|1   

 
V. Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването 

ѝ, по съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до Административен 
съд – гр. Смолян. 

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

Директор ТП ДГС „Смолян”: …………п*……………...……. 
    / инж. Станко Делиянчев / 

 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
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