
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр.Смолян , ул. ”Пол. Дичо 

Петров” № 1 А,  ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК” - 

гр.Велинград ,бул. ”Съединение” № 125, п.код 4600 

Тел. : 0887498826,  e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

ЗАПОВЕД 
№ З-03-361/08.08.2022г. 

 
      На основание чл.174 ал. 2 от ЗГ и 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 

във връзка с утвърден Протокол от 08.08.2022г. от заседанието на комисията, назначена 

със заповед № З-03-354/08.08.2022г. на Директора на ДГС ”Алабак” за провеждане  на 

открит конкурс за предоставяне на услугите «сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временен склад, от Обекти с номера 2244; 2261; 2262; 2263; 

2264; 2265; 2266; 2256; 2257-С открит със Заповед № З-03-319/20.07.2022 г. на 

Директора на ТП  ДГС „Алабак”.   
 

         НАРЕЖДАМ: 
 
1. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в открит конкурс за ОБЕКТ № 2266 

 

1.1. Класиран на първо място – „Кестен – 76” ЕООД с предложена цена в 

размер на 13 200  лв. без ДДС. 

 

1.2. Класиран на второ място за същия обект е „Алекс Али 68” ЕООД, с 

предложена цена в размер на  13320,31  лв. без ДДС. 

 

2. Определям изпълнител за обект  2266  - класирания на първо място в 

проведения открит конкурс  „Кестен – 76” ЕООД с предложена цена в размер 

на 13 200  лв. без ДДС. 

На основание чл. 61, ал.1 от АПК заповедта да се съобщи на всички участници в 

тридневен срок, както и да се публикува на страницата на  ТП ДГС „Алабак”. 

На основание чл.60, ал.1 от АПК РАЗПОРЕЖДАМ предварителното  

изпълнение  на акта поради опасност, че може да бъде осуетено или сериозно 

затруднено изпълнението на акта. 

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането за предварително 

изпълнение подлежи на обжалване чрез административния орган- Директора на  ТП 

ДГС „Алабак” пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали 

административният акт е бил оспорен. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

съобщаването й чрез ТП ДГС „Алабак” пред Административен съд гр. Пазарджик. 

 

 

ДИРЕКТОР:…………………………… 
        / инж. Иван Чипилов/                

 



 

 

 

 

 

 

 

 


