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З А П О В Е Д 
№ РД-10-189/21.12.2018 г. 

                                                           с. Кости, общ. Царево 

 

На основание 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), във връзка с открита 

със Заповед № РД-10-154/05.12.2018 г., Заповед № РД-10-169/10.12.2018 г. на Директора на 

ТП „ДГС Кости” процедура и протокол на Комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-

176/21.12.2018 г. за класиране на участниците в проведения на 21.12.2018 г. от 10:00 часа 

открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временни складове за обекти с  № 1901 (подотдели: 22: а, б, в, к), № 

1904  (подотдели: 224: ч, 226: б, 227: л, п, с, ф), № 1905  (подотдели: 36: е, к, 228: п, 229: к, 

у, х, 231: б, г, 232: ж), № 1911  (подотдели: 73: а, б, г), № 1912  (подотдели: 74: а, г),  № 

1916 (подотдели: 115: б, и, н, 116: д, 142: в, 143: а, 146: н) и № 1917  (подотдели: 77: б, в) от 

ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност 

на ТП „ДГС Кости“ и предвид следните 
 

   М О Т И В И :  

Извършено разглеждане и класиране на кандидатите по подадени от тях оферти, 

които са ми представени с протокол по реда на чл. 22, ал. 13 от Наредбата, от назначената за 

процедурата комисия, извършени по критерия „най-ниска цена”, с оглед на което 

 

                                 Н А Р Е Ж Д А М :  

 

1. ОБЯВЯВАМ класиране на кандидатите за Обект № 1917 при начална цена 

20101,60 лева без ДДС: 

Първо място: “ЛЕФТА 555“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 8260 гр. 

Царево, ул. „Михаил Герджиков“ № 58, ЕИК 203674668, представлявано от управителя 

Георги Петров Стоянов, с предложена цена от 20100,00 (двадесет хиляди и сто) лева без 

ДДС. 

Второ място: Няма. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на дейността: „Добив на дървесина – сеч, извоз, 

сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с  № 1917 

(подотдели: 77: б, в) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, 

в района на дейност на ТП „ДГС Кости“   - “ЛЕФТА 555“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: 8260 гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков“ № 58, ЕИК 203674668, 

представлявано от управителя Георги Петров Стоянов, с предложена цена от 20100,00 

(двадесет хиляди и сто) лева без ДДС. 

3. Отстранени от участие в конкурса кандидати: „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 

102848944, тъй като е подало незапечатан плик с надпис „Предлагана цена“. 

4. Договорът се сключва в 7-дневен срок от: 

- влизане в сила на настоящата заповед; 
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- съобщаването на настоящата заповед, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 

4.1. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по т. 

4 гаранцията за участие се задържа. 

 

5. Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 6 от Наредбата, договорът не се сключва с кандидат, 

определен за изпълнител, който в срока по т. 4 не представи: 
1. документ за внесена по сметката на ЮИДП ДП ТП „ДГС Кости” – IBAN: BG42 

CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Черно море или учредена в полза на ТП „ДГС Кости” гаранция за изпълнение на договора, 
която за класирания на първо място и определен за изпълнител кандидат е в размер на 
1005,00 лева, представляваща 5% от достигнатата цена за обекта; 

2. свидетелство за съдимост на управителя; 
3. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът 

няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

4. декларация, че към момента на сключване на Договора кандидатът няма парични 

задължения към „ЮИДП” ДП - гр. Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган. 

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие 

кандидатът представя и оригинала за сравнение. 
5.1. Договор не се сключва с кандидат, който: 

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган; 

- има парични задължения към „ЮИДП” ДП – гр. Сливен, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен държавен орган. 

6. Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС и да се 

съобщи за сведение и изпълнение на заинтересованите лица. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Калин Николов - зам.-директор 

на ТП „ДГС Кости”. 

 

Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Кости” пред 

Административен съд – Бургас и/или пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен по реда на 

АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 
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