МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

ЗАПОВЕД
№ З-19-154/13.04.2022г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с 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 /Наредбата/
и утвърден протокол на 13.04.2022г. протокол на комисия, назначена със моя Заповед № З-19152/13.04.2022г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии
държавна собственост, с предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина,
съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по
Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на
територията на ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад,
кубиране и рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2207, с отдел и подотдел 289
„а“, „е“, 293 „б“, „в“, „з“ от годишния план за ползването на дървесината за 2022г. от горски
насаждения, разположени в горски територии, държавна собственост, в района на дейност на ТП
„ДГС – Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян“.
1. КЛАСИРАМ
На първо място участникът: „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015“ ЕООД, вписано в Търговския
регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 202560131, със седалище и адрес на управление: с.
Първенец, ул. „Кубрат“ №15, общ. „Родопи“, обл. Пловдив представлявано от Ангел Райчев
Пехливанов, в качеството му на управител, с предложена цена в размер на: 9 564,03 лв. /девет
хиляди петстотин и шестдесет и четири лева и три стотинки/ без включено ДДС.
На второ място няма класиран участник, поради липса на подадени оферти за обекта.
2. ОПРЕДЕЛЯМ:
За изпълнител на открития конкурс, с предмет: „Извършване на добив на прогнозни
количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на
асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се
добиват на територията на ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен
склад, кубиране и рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2207, с отдел и
подотдел 289 „а“, „е“, 293 „б“, „в“, „з“, с прогнозно количество дървесина от 688,89 куб.метра,
класирания на първо място участник: „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015“ ЕООД, вписано в Търговския
регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 202560131, със седалище и адрес на управление: с.
Първенец, ул. „Кубрат“ №15, общ. „Родопи“, обл. Пловдив представлявано от Ангел Райчев
Пехливанов, в качеството му на управител
Заповедта подлежи на облажване в 14-дневен срок от съобщаването й, по съдебен ред,
съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП „ДГС – Пловдив“ до Административен
съд гр. Пловдив.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр. Смолян, а именно:
www.ucdp-smolian.com
и
на
ТП
„ДГС
–
Пловдив“,
на
адрес:
https://ucdpsmolian.com/bg/1648191920.html
Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение.
Директор на ТП „ДГС – Пловдив: ............./п/*...............
/инж. Красимир Каменов/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

