
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-13 

гр. Котел, 31.01.2019 г. 

 

 
На основание чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 2, чл. 53, ал. 2, 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 протокол с вх. № ПО-09-11/ 

31.01.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-9 от 31.01.2019 г., за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 11-19, 12-19, 13-19, 14-

19, 15-19 от КЛФ 2019 г.,от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит със Заповед № РД-10-4/ 15.01.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и 

законосъобразни,  

 
О Б Я В Я В А М  : 

 

1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”: 
 

За обект № 11-19, от КЛФ 2019 г., включващ отдели, подотдели: 114 о, 115 е, л, з, 206 д, дървесен вид: 

бб, бк, цр, блг, количество: 1510 пл.м3, начална цена- 106815 /сто и шест хиляди осемстотин и петнадесет 

лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 5341 /пет хиляди триста четиридесет и един лева/лв. и срок за 

изпълнение- 31.12.2019 г.  

На първо място се класира „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, вписано в регистъра за търговски 

дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, общ. 

Сливен, обл. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 18, вх. „В”,, ап. 1, представлявано от инж. Огнян Минчев 

Огнянов, в качеството му на Управител, чрез редовно упълномощено лице Ангел Димчев Димитров, с 

предложена цена в размер на 106815 /сто и шест хиляди осемстотин и петнадесет лева/ лв. без ДДС. 

На второ място няма класиран.  

 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга, 

класираният на първо място: 

За обект № 11-19- „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116. 

 

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК в 3– дневен срок 

и да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, 

ал. 2 от „Наредбата”. 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 34, ал. 3 от „Наредбата” и 

чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение изпълнението на акта, която вреда 

би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Котел” за изпълни приходната част от разчета си за 2018 г. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда на 

Административно – процесуалния кодекс.   

                                                                          
 
 
                                                                    ПРОДАВАЧ:                            чл. 2 от ЗЗЛД     

                                                                                 /ИНЖ. ЦВ.СТОЕВ- ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ”/ 

mailto:dgskotel@uidp-sliven.com


 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-14 

гр. Котел, 31.01.2019 г. 

 

 
На основание чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 2, чл. 53, ал. 2, 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 протокол с вх. № ПО-09-11/ 

31.01.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-9 от 31.01.2019 г., за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 11-19, 12-19, 13-19, 14-

19, 15-19 от КЛФ 2019 г.,от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит със Заповед № РД-10-4/ 15.01.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и 

законосъобразни,  

 
О Б Я В Я В А М  : 

 

1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”: 
 

За обект № 12-19, от КЛФ 2019 г., включващ отдели, подотдели: 17 в, д, ж, 34 ж, 57 в, 496 г, д, ж, 

дървесен вид: бк, гбр, трп, яв, шст, врб, здб, чрш, см, количество: 2213 пл.м3, начална цена- 150620 /сто и 

петдесет хиляди шестотин и двадесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 7531 /седем хиляди 

петстотин тридесет и един лева/лв. и срок за изпълнение- 31.12.2019 г.  

На първо място се класира „ТИМБЪР ЕКСПОРТ” ЕООД, ЕИК: 201596740, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, 

общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Комлушка низина” № 1, представлявано от Севдалина Петрова Вардунска, 

в качеството и на Управител, чрез редовно упълномощено лице Венцислав Желев Вардунски, с 

предложена цена в размер на 150620 /сто и петдесет хиляди шестотин и двадесет лева/ лв. без ДДС. 

На второ място няма класиран.  

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга, 

класираният на първо място: 

За обект № 12-19- „ТИМБЪР ЕКСПОРТ” ЕООД, ЕИК: 201596740. 

 

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК в 3– дневен срок 

и да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, 

ал. 2 от „Наредбата”. 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 34, ал. 3 от „Наредбата” и 

чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение изпълнението на акта, която вреда 

би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Котел” за изпълни приходната част от разчета си за 2018 г. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда на 

Административно – процесуалния кодекс.   

                                                                          
 
 
                                                                    ПРОДАВАЧ:                            чл. 2 от ЗЗЛД     

                                                                                 /ИНЖ. ЦВ.СТОЕВ- ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ”/ 
 
 

mailto:dgskotel@uidp-sliven.com


 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-15 

гр. Котел, 31.01.2019 г. 

 

 
На основание чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 2, чл. 53, ал. 2, 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 протокол с вх. № ПО-09-11/ 

31.01.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-9 от 31.01.2019 г., за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 11-19, 12-19, 13-19, 14-

19, 15-19 от КЛФ 2019 г.,от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит със Заповед № РД-10-4/ 15.01.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и 

законосъобразни,  

 
О Б Я В Я В А М  : 

 

1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”: 
 

За обект № 13-19, от КЛФ 2019 г., включващ отдели, подотдели: 395 д, 484л, т, дървесен вид: блг, цр, 
кгбр, см, бк, гбр, трп, врб, см, здгл,брз, количество: 642 пл.м3, начална цена- 41735 /четиридесет и една 
хиляди седемстотин тридесет и пет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 2087 /две хиляди петстотин 
осемдесет и седем лева/лв. и срок за изпълнение- 31.10.2019 г.  

На първо място се класира „ГАЛЕНА - В” ЕООД, ЕИК: 201930040, вписано в регистъра за търговски 
дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление:  с. Градец, п.к. 8990, общ. 
Котел, обл. Сливен, кв. „Изток” № 336, представлявано от Иван Василев Вандаков, в качеството му на 
Управител, с предложена цена в размер на 48155 /четиридесет и осем хиляди сто петдесет и пет лева/ лв. 
без ДДС. 

На второ място се класира „СИ ЕМ СИ ФОРЕСТ” ЕООД, ЕИК: 201949234, вписано в регистъра за 
търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 
п.к. 6000, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 155, вх. „Б”, ап. 22, 
представлявано от Емилия Стефанова Каменова, в качеството и на Управител, чрез редовно 
упълномощено лице  Даниел Димитров Каменов, с предложена цена в размер на 43444,44 /четиридесет и 
три хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ лв. без ДДС. 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга, 

класираният на първо място: 

За обект № 13-19- „ГАЛЕНА - В” ЕООД, ЕИК: 201930040. 

 

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК в 3– дневен срок 
и да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, 
ал. 2 от „Наредбата”. 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 34, ал. 3 от „Наредбата” и 
чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение изпълнението на акта, която вреда 
би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Котел” за изпълни приходната част от разчета си за 2018 г. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда на 
Административно – процесуалния кодекс.   

                                                                          
 
                                                                    ПРОДАВАЧ:                            чл. 2 от ЗЗЛД     

                                                                                 /ИНЖ. ЦВ.СТОЕВ- ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ”/ 
 

mailto:dgskotel@uidp-sliven.com


 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
  8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920                         

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-16 

гр. Котел, 31.01.2019 г. 

 

 
На основание чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 2, чл. 53, ал. 2, 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 протокол с вх. № ПО-09-11/ 

31.01.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-9 от 31.01.2019 г., за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 11-19, 12-19, 13-19, 14-

19, 15-19 от КЛФ 2019 г.,от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит със Заповед № РД-10-4/ 15.01.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и 

законосъобразни,  

 
О Б Я В Я В А М  : 

 

1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”: 
 

За обект № 14-19, от КЛФ 2019 г., включващ отдели, подотдели: 146 м, 288 и, 488 л, дървесен вид: чб, 

бб, здб, гбр, цр, см, бк, врб, количество: 581 пл.м3, начална цена- 36650 /тридесет и шест хиляди шестотин 

и петдесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 1833 / хиляда осемстотин тридесет и три лева/лв. и 

срок за изпълнение- 31.10.2019 г.  

На първо място се класира „РАЯ-077” ЕООД, с ЕИК: 204214352, вписано в регистъра за търговски 

дружества на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Котел, п.к. 8970, общ. 

Котел, обл. Сливен, ул. „Захари Стоянов” № 24, представлявано от Янко Георгиев  Янков, в качеството му 

на Управител, чрез редовно упълномощено лице Райна Добринова Янкова, с предложена цена в размер на 

36650 /тридесет и шест хиляди шестотин и петдесет лева/ лв. без ДДС. 

На второ място няма класиран.  

 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга, 

класираният на първо място: 

За обект № 14-19- „РАЯ-077” ЕООД, с ЕИК: 204214352. 

 

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК в 3– дневен срок 

и да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, 

ал. 2 от „Наредбата”. 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 34, ал. 3 от „Наредбата” и 

чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение изпълнението на акта, която вреда 

би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Котел” за изпълни приходната част от разчета си за 2018 г. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда на 

Административно – процесуалния кодекс.   

                                                                          
 
                                                                    ПРОДАВАЧ:                            чл. 2 от ЗЗЛД     

                                                                                 /ИНЖ. ЦВ.СТОЕВ- ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ”/ 

mailto:dgskotel@uidp-sliven.com


 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
  8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920                         

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-17 

гр. Котел, 31.01.2019 г. 

 

На основание чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 2, чл. 53, ал. 2, 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 протокол с вх. № ПО-09-11/ 

31.01.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-9 от 31.01.2019 г., за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 11-19, 12-19, 13-19, 14-

19, 15-19 от КЛФ 2019 г.,от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит със Заповед № РД-10-4/ 15.01.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”, след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и 

законосъобразни,  

 
О Б Я В Я В А М  : 

 

1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”: 
 

За обект № 15-19, от КЛФ 2019 г., включващ отдели, подотдели: 146 а, з, 262 я, 380 е, 496 к, дървесен 

вид: бк, чб, блг, цр, см, гбр, врб, количество: 649 пл.м3, начална цена- 44115 /четиридесет и четири хиляди 

сто и петнадесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 2206 / две хиляди двеста и шест лева/лв. и срок за 

изпълнение- 31.10.2019 г.  

На първо място се класира „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, вписано в регистъра за търговски 

дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Градец, п.к. 8990, общ. 

Котел, обл. Сливен, кв. „Запад” № 18, представлявано от Донка Василева Вандакова, в качеството и на 

Управител, чрез редовно упълномощено лице Борис Желев Борисов, с предложена цена в размер на 47100 

/четиридесет и седем хиляди и сто лева/ лв. без ДДС. 

На второ място се класира „СИ ЕМ СИ ФОРЕСТ” ЕООД, ЕИК: 201949234, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 

п.к. 6000, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 155, вх. „Б”, ап. 22, 

представлявано от Емилия Стефанова Каменова, в качеството и на Управител, чрез редовно 

упълномощено лице  Даниел Димитров Каменов, с предложена цена в размер на 45555,55 /четиридесет и 

пет хиляди петстотин петдесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС. 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга, 

класираният на първо място: 

За обект № 15-19- „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127. 

 

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК в 3– дневен срок 

и да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, 

ал. 2 от „Наредбата”. 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 34, ал. 3 от „Наредбата” и 

чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед недопускането на вреда поради закъснение изпълнението на акта, която вреда 

би се отразила в невъзможност ТП „ДГС Котел” за изпълни приходната част от разчета си за 2018 г. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда на 

Административно – процесуалния кодекс.   

                                                                          
                                                                    ПРОДАВАЧ:                            чл. 2 от ЗЗЛД     

                                                                                 /ИНЖ. ЦВ.СТОЕВ- ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ”/ 
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