МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ РОДОПИ ”
Седалище и адрес на управление : гр. Батак , м. ,, Беглика ” ЕИК2016195800416
Адрес за кореспонденция: 4580, гр.Батак, П-к email: dgsrodopi@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№ З-22-70 /17.02.2022 г.
На основание чл.23, ал.1, т.1, чл.49, ал.1, т.2 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 във връзка с
утвърден Протокол №Т-2/17.02.2022 г. от заседанието на комисия, назначена със
Заповед № З-22-69/17.02.2022г. на Директорa на ТП ДГС „Родопи”, отразяващ
резултатите от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен в обект № 2228, държавна горска територия в териториалния обхват на ЮЦДП гр.Смолян - ТП ДГС „Родопи”.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Класирането на участниците в конкурса за Обект № 2228,отдел/подотдел 14 „д“ е;
както следва:
1.1. Класиран на първо място участник - „Кали - 85“ ЕООД, ЕИК: 202874737, със
седалище и адрес на управление: община Ракитово, гр.Ракитово, ул. „Христо
Боянов“ №2, представлявано от Калинка Петрова Холянова - управител, съгласно
отправената от участника оферта на стойност 27 700,00 лв. /двадесет и седем хиляди и
седемстотин лева/
1.2. Класиран на второ място участник – ЕТ „Кемал Бозов“, ЕИК: 112050948 , със
седалище и адрес на управление: община: Сунгунларе, с. Лозарево, ул. „Първи май“ №
1 представлявано от Кемал Салихов Бозов – физическо лице - търговец, съгласно
отправената от участника оферта на стойност 20 510,00 лв. /двадесет хиляди
петстотин и десет лева/.
2.Определям за спечелил Обект №2228 отдел/подотдел 14 „д“ - „Кали - 85“ ЕООД,
ЕИК 202874737, със седалище и адрес на управление: община Ракитово, гр.Ракитово,
ул. „Христо Боянов“ №2, представлявано от Калинка Петрова Холянова - управител,
съгласно отправената от участника оферта на стойност 27 700,00 лв. /двадесет и седем
хиляди и седемстотин лева/.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд
гр. Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14дневен срок от съобщаването й.
Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на чл.61
от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на ТП ДГС „Родопи“ и ЮЦДПгр.Смолян.

На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен срок от влизането в сила на
настоящата заповед, определеният за купувач участник, следва да представи
документите по чл. 35, ал. 5, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата.
Директор ТП ДГС „Родопи”:............../п/*....................
/инж. Петър Мирчев/
* Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общият
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

