
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” КОТЕЛ 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-215 

гр. Котел, 20.12.2019 г. 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с  чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 2 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 входящ номер № ПО-09-173 от 20.12.2019 г. 

на Комисията, назначена със заповед № РД-10-212 от 20.12.2019 г., за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от КЛФ 2020 г. по обекти от 

горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел", открит със 

заповед № РД-10-197/ 04.12.2019 г., след като прецених констатациите и решенията на 

комисията като правилни и законосъобразни   

 

О Б Я В Я В А М: 

 
1. Прекратявам търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски 

територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” по обекти от КЛФ 2020, 

както следва:  

 Обект № 1, отдели/подотдели: 244 д, 296 е, 297 д, з, 316 л, 317 г, 318 е, количество- 907 

пл.м3, начална цена: 35124 лв. без ДДС, гаранция за участие: 1756 лв. и срок за изпълнение: 

30.09.2020 г.; 

 Обект № 2, отдели/подотдели: 83 т, 385 д, 438 ж, количество- 994 пл.м3, начална цена: 43766 

лв. без ДДС, гаранция за участие: 2188 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 3, отдели/подотдели: 218 в, 314 з, 321 в, 480 ф, х, 481 а, 484 б, 496 е, л, количество- 

1071 пл.м3, начална цена: 43176 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2159 лв. и срок за изпълнение: 

30.09.2020 г.; 

 Обект № 4, отдели/подотдели: 134 д,ж, 184 ж, 219 в, 219 вв, количество- 1053 пл.м3, начална 

цена: 45910 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2296 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 5, отдели/подотдели: 83 м, 133 г, ж, 134 к, количество- 1027 пл.м3, начална цена: 

47605 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2380 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 6, отдели/подотдели: 72 ж, 76 а, б, бб, в, количество- 1003 пл.м3, начална цена: 

44387 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2219 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 9, отдели/подотдели: 4 и, л, н, 15 з, 16 в, е, ж, 20-2, ж, жж, з, 38 б, д, количество- 

1806 пл.м3, начална цена: 82654 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4133 лв. и срок за изпълнение: 

31.12.2020 г.; 

 Обект № 10, отдели/подотдели: 25 а, б, г, е, к, 29 а, б, з, н, 39 л, лл, о, оо, р, рр, количество- 

2210 пл.м3, начална цена: 93248 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4662 лв. и срок за изпълнение: 

31.12.2020 г.; 

 Обект № 11, отдели/подотдели: 166 а, 187 з, 219 л, 278 у, 480г, к, м, н, 481 е, ж, з, 

количество- 2126 пл.м3, начална цена: 89242 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4462 лв. и срок за 

изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 12, отдели/подотдели: 40 и, к, 54 п, 63 г, д, количество- 1773 пл.м3, начална цена: 

80193 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4010 лв. и срок за изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 13, отдели/подотдели: 103 и, ии, к, кк, л, лл, количество- 1761 пл.м3, начална цена: 



79480 лв. без ДДС, гаранция за участие: 3974 лв. и срок за изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 14, отдели/подотдели: 65 г, е, 69 в, д, 136 д, ж, 139 е, ж, 140 и, д, м, 484 о, р, у, ф, ц, 

количество- 2010 пл.м3, начална цена: 84917 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4246 лв. и срок за 

изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 15, отдели/подотдели: 218 р, рр, 219 а, г, количество- 1383 пл.м3, начална цена: 

65062 лв. без ДДС, гаранция за участие: 3253 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 16, отдели/подотдели: 220 и, ии, л, 270 б, количество- 1407 пл.м3, начална цена: 

69082 лв. без ДДС, гаранция за участие: 3454 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

Мотиви за прекратяването: на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: „Не е подадена нито 

една оферта в обявения от Продавача срок”. 

2. С оглед предотвратяване възможността от осуетяване или сериозно затрудняване 

изпълнението на дейностите, предвидени за осъществяване в района на ТП "ДГС Котел", с оглед 

своевременното изпълнение на заложените годишни разчети за приходите, за осигуряване на 

предпоставки за успешно извеждане на мероприятията в обектите от КЛФ 2020 г., имайки 

предвид, че от ненавременното изпълнение на дейностите може да последва значителна или 

трудно поправима вреда за стопанството, предвид обстоятелството, че няма заинтересовани 

участници и на основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата, допускам предварително изпълнение на 

настоящата заповед. 

3. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на продавача на основание  чл. 

23, ал. 4 от „Наредбата”. 

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване чрез Директора на ТП „ДГС Котел” пред 

Административен съд Сливен и/или пред Директора на „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 60 от 

Административно – процесуалния кодекс в три дневен срок от съобщаването и на основание чл. 

23, ал. 5 от Наредбата.   

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Джахит Кобак- технолог. 

 

 
                                                     

ПРОДАВАЧ:   /п/,/п/* 

 

 

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС                                     

ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ” 

 
*заличена информация, съгласно Регламент /ЕС/ 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

 


