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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Д П  СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА
И  с. Тича ул. Г. Димитров № 1 ®  04584/ 23 37 факс® 04584/ 22 34

З А П О В Е Д

№  Ш г ..9 .6 г ..4 Д  /£ 1 :Р Л : .2 Ш  г.

На основание чл. 62, 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 протокол с 
вх.№  ПО -  06 -  1 от 20.03.2018 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване 
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен 
план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Тича”, открит с моя 
Заповед №  РД -  10 -  28 /  09.03.2018г., след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни,

ОБЯВЯВАМ :

1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАИ-ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:

Обект № 1812 А /отд. 154 „м”/; при прогнозно количество дървесина: 103,00 пл.куб.м. и 
начална цена: 8890,00 /осемдесет и осем хиляди и деветдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС и срок за 
изпълнение 30.12.2018 г.

ПЪРВО МЯСТО: „АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта 8890,00 
/осемдесет и осем хиляди и деветдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

ВТО РО  М ЯСТО : НЯМА

2. Въз основа на горното класиране, ОП РЕДЕЛЯМ  за КУПУВАЧ на Обект № 1812 А, 
предмет на процедурата: ,АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта
8890,00 /осемдесет и осем хиляди и деветдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 
покупко-продажба На дървесина.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 - 
дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”.

Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от 
АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която 
вреда би се изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 
2018 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред АС Сливен.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ’* Д П  СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА
И  с. Тича ул. Г. Димитров № 1 ®  04584/ 23 37 факс® 04584/ 22 34

З А П О В Е Д

№  .UQr.JQ.Gr.I.41L 0 £ :„ 2018 г.

На основание чл. 62, 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 недьрвесни горски продукти” /’’Наредбата”/ и протокол с 
вх.№  П О  -  06 -  1 от 20.03.2018 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване 
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен 
план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Тича”, открит с моя 
Заповед №  РД  -  10 -  28 / 09.03.2018г., след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни,

ОБЯВЯВАМ :

1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАИ-ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:

Обект № 1811 А /отд. 153 „в”/:; при прогнозно количество дървесина: 95,00 пл.куб.м. и 
начална цена: 9610,00 /девет хиляди шестстотин и десет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС и срок за 
изпълнение 30.12.2018 г.

ПЪРВО МЯСТО: „АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта 9610,00 
/девет хиляди шестстотин и десет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

ВТО РО  М ЯСТО : НЯМА

2. Въз основа на горното класиране, ОП РЕДЕЛЯМ  за КУПУВАЧ на Обект № 1811 А, 
предмет на процедурата „АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947,с предложена цена за обекта
9610,00 /девет хиляди шестстотин и десет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 
покупко-продажба на дървесина.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 - 
дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”.

Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от 
АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която 
вреда би се изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 
2018 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред АС Сливен.

'Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок



И  с. Тича ул. Г. Димитров № 1 ®  04584/ 23 37 факс® 04584/ 22 34

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» Д П  СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА

З А П О В Е Д

№ к£1\0А'...2ш  г.

На основание чл. 62, 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 протокол с 
вх.№  П О  -  06 -  1 от 20.03.2018 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване 
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен 
план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Тича”, открит с моя 
Заповед №  РД -  10 -  28 /  09.03.2018г., след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни,

ОБЯВЯВАМ :

1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАИ-ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:

Обект № 1810 А /отд. 54 „в”,74 „б”, 74 „в”, 77 „в”/; при прогнозно количество дървесина:
179.00 пл.куб.м. и начална цена: 23850,00 /двадесет и три хиляди осемстотин лв. и петдесет и 
00 ст. / лв. без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2018 г.

ПЪРВО МЯСТО: „КИНГВАЛД” ЕООД, ЕИК 201158119, с предложена цена за обекта
23950.00 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС

ВТО РО  М ЯСТО : „АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта
23850.00 /двадесет и три хиляди осемстотин и петдесет лв. и 00 ст. /  лв. без ДДС

2. Въз основа на горното класиране, ОП РЕДЕЛЯМ  за КУПУВАЧ на Обект № 1810 А, 
предмет на процедурата: „КИНГВАЛД” ЕООД, ЕИК 201158119, с предложена цена за обекта
23950.00 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 
покупко-продажба на дървесина.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 -  
дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”.

Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от 
АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която 
вреда би се изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 
2018 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред АС Сливен.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок 
от съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда наА П К.



Е! с. Тича ул. Г. Димитров № 1 ®  04584/ 23 37 факс® 04584/ 22 34

З А П О В Е Д

№ Ш :. .Q.6.T. . 3 . 5 . г.

На основание чл. 62, 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 протокол с 
вх.№  П О  -  06 -  1 от 20.03.2018 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване 
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен 
план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП , Д ГС  Тича”, открит с моя 
Заповед №  РД -  10 -  28 / 09.03.2018г., след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни,

ОБЯВЯВАМ :

1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАИ-ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:

Обект № 1809 А /отд. 38 „в”, 53 „ч”, „ш”, отд. 60 „д”/; при прогнозно количество дървесина: 
173 пл.куб.м. и начална цена: 15415,00 /петнадесет хиляди четиристотин и петнадесет лв. и 00 
ст. / лв. без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2018 г.

ПЪРВО МЯСТО: „АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта 15415,00 
/петнадесет хиляди четиристотин и петнадесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

ВТО РО  М ЯСТО : НЯМА

2. Въз основа на горното класиране, ОП РЕДЕЛЯМ  за КУПУВАЧ на Обект № 1809 А, 
предмет на процедурата: ,АЛТЕЯ” ЕООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта
15415,00 /петнадесет хиляди четиристотин и петнадесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 
покупко-продажба на дървесина.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 - 
дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”.

Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от 
АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която 
вреда би се изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 
2018 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред АС Сливен.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Д П  СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Д П  СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА
И  с. Тича ул. Г. Димитров № 1 ®  04584/ 23 37 факс® 04584/ 22 34

З А П О В Е Д

№  Ш г ..Р .Й .т ..5 ^ . /.*Й :.?.?.:..2018 г.

На основание чл. 62, 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 протокол с 
вх.№  П О  -  06 -  1 от 20.03.2018 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване 
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен 
план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Тича”, открит с моя 
Заповед №  РД -  10 -  28 /  09.03.2018г., след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни,

ОБЯВЯВАМ :

1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАИ-ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:

Обект № 1808 А /отд. 165 „г”, 165 „и”/; при прогнозно количество дървесина: 176,00 
пл.куб.м. и начална цена: 12080,00 /дванадесет хиляди и осемдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС и 
срок за изпълнение 30.12.2018 г.

ПЪРВО МЯСТО: „Фико В - 2016” ЕООД, ЕИК 203970222, с предложена цена за обекта
12080.00 /дванадесет хиляди и осемдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

ВТО РО  М ЯСТО : НЯМА

2. Въз основа на горното класиране, О П РЕДЕЛЯМ  за КУПУВАЧ на Обект № 1808 А, 
предмет на процедурата: „Фико В - 2016” ЕООД, ЕИК 203970222, с предложена цена за обекта
12080.00 /дванадесет хиляди и осемдесет лв. и 00 ст. / лв. без ДДС.

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 
покупко-продажба на дървесина.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 - 
дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”.

Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от 
АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която 
вреда би се изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 
2018 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред АС Сливен.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок



МИНИСТЕРСТВО ИЛ ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Д П  СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА
И  с. Тича ул. Г. Димитров № 1 ®  04584/ 23 37 факс® 04584/ 22 34

З А П О В Е Д

г.

На основание чл. 62, 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 протокол с 
вх.№  П О  -  06 -  1 от 20.03.2018 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване 
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен 
план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Тича”, открит с моя 
Заповед №  РД -  10 -  28 /  09.03.2018г., след като прецених констатациите и решенията на 
комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и законосъобразни,

ОБЯВЯВАМ :

1. Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАИ-ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:

Обект № 1807 А /отд. 155 „а”/; при прогнозно количество дървесина: 998,00 пл.куб.м. и 
начална цена: 74445,00 / седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет и 00/ лв. 
без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2018 г.

ПЪРВО МЯСТО: „Фико В - 2016” ЕООД, ЕИК 203970222, с предложена цена за обекта
74445,00 / седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без 
ДДС.

ВТО РО  М ЯСТО : НЯМА

2. Въз основа на горното класиране, О П РЕДЕЛЯМ  за КУПУВАЧ на Обект № 1807 А, 
предмет на процедурата: „Фико В - 2016” ЕООД, ЕИК 203970222, с предложена цена за обекта
74445,00 / седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без
ДДС.

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за 
покупко-продажба на дървесина.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в 3 
-  дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата”.

Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от 
АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която 
вреда би се изразила в невъзможност ДГС да изпълни приходната част от разчета си за 
2018 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързо разваляща се вещ.

, Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
съобщаването и по реда на Административно -  процесуалния кодекс пред АС Сливен.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок 
от съобщаването му пред Административен съд Сливен п о ;

м к/м к

ДИ РЕКТО Р ТП
Вейс/


