
 

 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 ДО  

 УПРАВИТЕЛЯ НА  

„ЛЕС ТРЕЙД ГРУП” ЕООД,  
ЕИК 201171699, СЪС СЕДАЛИЩЕ И 

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  ГР.СЛИВЕН, 

УЛ. „НИШ” № 6, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ 

ПЛАМЕН МАРИНОВ 

 

 
       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  

 

       Уведомяваме Ви, че със Заповед № ПО–06-355/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДГС Сливен 
сте ОБЯВЕН за купувач на Обект № 19-20A /отд. 129 „а”, „б”, „в”/. 

       С оглед гореизложеното в 14-дневен срок от съобщаването на горепосочената заповед за 

определяне на купувач сте длъжен да сключите договор за покупко-продажба на прогнозни 
количества стояща дървесина на корен,  като в 5 –дневен срок, считано от 11.10.2019 г., следва 

представите следните документи:        

           1. Номер на документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет на 

сто/ от достигната на търга за съответния обект цена или сума в размер на 1 673.20 /хиляда 

шестотин седемдесет и три лева и двадесет стотинки/ без ДДС; 

Сумата, която се внася от участника, определен за изпълнител, може да бъде в размер на 

разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие или в 

случай когато размера на гаранцията за участие се препокрива с размера на гаранцията за 

изпълнение, гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. Условията за 

това се уточняват преди сключване на договора.     
             2. Свидетелство за съдимост на управителите или на членовете на управителните органи на 

юридическото лице или търговеца / срок на валидност 6 месеца от датата на издаване/ 

           3. Удостоверение от ЮИДП – гр.Сливен за липса на парични задължения към ЮИДП – 
гр.Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган /срок на валидност 1 

месец от датата на издаване/ 

       Гореизброените документи следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 
представят в оригинал или заверено от участника копие. 

 

      При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 

      В тридневен срок от сключване на договора се заплаща 20 % /двадесет процента/ с ДДС от 
цената за обекта или сума в размер на 8 031,36 лв. по банкова сметка на ТП ДГС Сливен  при 

Райфайзенбанк – клон Сливен – IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF. 

 

Приложение: Заверено копие на Заповед № ПО–06-355/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДГС 

Сливен. 

 
ДА/ДА                                  

                       

                                                                    Директор ТП „ДГС Сливен”: …/п/…. 

                                                                                                                                          /инж. Д. Димов/ 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


