МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул.”Михаил Такев” №129;тел./факс: 035063952;
e-mail : dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№ 281 /28.11.2019г.
На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл. 74e, ал.1 т.1 и във
връзка с чл.66, чл.1, т.1 и ал.2, т.5 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 28.11.12.2018г., отразяващ резултатите от проведения електронен търг № ЕТ00448 за
продажба на прогнозни количества дървесина в горски територии-държавна
собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Пещера, Oбект № 2015-ет отдели
на ТП ДГС Пещера.
НАРЕЖДАМ:

І.Утвърждавам протокол от 28.11.2019 година за работата на комисия ,
назначена с моя Заповед № 271/27.11.2019 година.
ІІ.Обявявам класирането на кандидатите както следва:
1. За обект № 2015ет с прогнозно количество дървесина 610 куб.м. обявява за
класиран участник с Заявка Вх.№000003045 от 25.11.2019г., 16:17 часа „Валкин
Чико“ ЕООД с ЕИК: 115765224, със седалище и адрес на управление гр.Пещера,
ул.“Осман Ефенди“№2Б, обл. Пазарджик представлявано от Здравко Сергеев Кичуков с
предложена цена в размер на 59181,48лв. /петдесет и девет хиляди сто осемдесет и един
лева и 49ст./ без ДДС.

ІІІ.Определям за купувач на дървесината кандидата класиран на първо място
„Валкин Чико“ ЕООД с ЕИК:115765224, със седалище и адрес на управление
гр.Пещера, ул.“Осман Ефенди“№2Б, обл. Пазарджик по предложената от него цена.
Настоящата заповед да бъде съобщена на кандидатите в процедурата и да бъде
публикувана на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян, ТП ДГС Пещера, както и на
интернет платформата на ЮЦДП –гр. Смолян.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС Пещера
пред Административен съд - Пазарджик.
Директор на ТП ДГС Пещера: ……… /п/*………….
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

/инж. Костадин Гагов /

