
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат 

8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д   

 

  № РД– 10-214 

гр. Карнобат, 02.07.2019 г. 

 

            

                 На основание чл. 10, ал.1 т.1 и във връзка с чл. 23, ал. 1 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, в резултат на проведена процедура, представляваща открит конкурс за 

добив на дървесина /сеч, извоз, сортиране, рампиране до временен склад/ на прогнозни 

количества маркирана дървесина в  Обект №1921, отд.400 –в,г,д,ж,л; 398-ж,д; 404-а; 

405-в;363-и, находящ се в ОГТ на територията на ТП «ДГС Карнобат» от Лесфонд 2019 

г., открита с моя заповед № РД-10-195/14.06.2019 г., проведен  на 02.07.2019 г. от 10.00 

ч. в сградата на ТП „ДГС Карнобат” и съгласно утвърдения протокол на комисията, 

назначена с моя Заповед № РД-10-213/02.07.2019 г., 

  

 ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата: добив на дървесина 

/сеч, извоз, сортиране, рампиране до временен склад/ на прогнозни количества 

маркирана дървесина от Обект №1921, отд.400 –в,г,д,ж,л;398-ж,д; 404-а; 405-в;363-

и, находящ се в ОГТ на територията на ТП «ДГС Карнобат» от Лесфонд 2019 г., 

Кандидат №1 - „ТОПЛЕНКО” ЕООД, ЕИК 203730212, със седалище и адрес на 

управление: гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий” № 38, представлявано от Ленко 

Димитров Пенев, в качеството си на управител, при предложена от него цена за 

изпълнение на услугата от 20 127,50 /двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и 

петдесет ст./ лева без ДДС.  
              

    Други класирани участници в процедурата: няма, поради липса на подадени оферти.

  

         Отстранени участници в процедурата: НЯМА. 

        

 2. Договорът се сключва в 14 – дневен срок от: 

  - влизането в сила на заповедта за класиране; 

  - издаването на заповедта за класиране, когато е допуснато предварително изпълнение; 

 3. Договор не се сключва с участника определен за изпълнител, който в срока по т. 

2 не представи: 

 - удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган - важи 1 месец от 

неговото издаване;  

  - документ за внесена или учредена в полза на ТП „ДГС Карнобат” гаранция за 

изпълнение на договора; 

  - свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните 

органи на търговеца; 



   

                 На основание чл.35, ал.5 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, договор с определения изпълнител се сключва след 

представяне на всички необходими документи, посочени в Наредбата и условията за 

провеждане на открития конкурс.  

             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. 

  Договор не се сключва с кандидат, който има парични задължения към съответното ДП, 

установени с влязъл сила акт на компетентен държавен орган. 

     4. Гаранцията  за участие в конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на 

договора и е в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта.  

  5. Изпълнителят е длъжен да добие дървесината в срок до 30.12.2019 г. 

  6. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от десет работни дни, от цялостното 

изпълнение на договора. 

 7. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮИДП” ДП – 

СЛИВЕН, ТП „ДГС Карнобат”  и връчи по реда на АПК на класирания участник - за сведение и 

изпълнение. 

            8.  На основание чл.60, ал.1, предложение първо и четвърто от АПК, във връзка с чл.34, 

ал.3 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, допускам предварително изпълнение на административния акт, с мотива, 

че късното изпълнение на дейностите, би затруднило изпълнението на годишния план за 

реализация на дървесина и запазване интересите на стопанството, изразяващи се в изпълнение 

на финансовия план за 2019 година).  

             На основание чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането за предварително изпълнение може да 

се обжалва, чрез административния орган пред Административен съд - Бургас, в тридневен срок 

от съобщаването му на страните. 

            Настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата по пощата, чрез 

куриерска фирма с обратна разписка, на ел.поща на мейл, или да се връчи срещу подпис.  

   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й 

чрез директора на ТП „ДГС Карнобат”  пред Административен съд-Бургас.   

            9. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Стоян Райков - зам. директор 

на ТП “ДГС Карнобат”. 

 

 

 

                                                             Директор ТП „ДГС Карнобат”:...................*п....................... 

                             (инж. Светлин Водев) 

                                                                                                          (*п) Налице е положен подпис, 

                                                                                                                 заличен съгл. чл.2 от ЗЗЛД 

   

 

 
    


