
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-10-14 

гр. Котел, 20.01.2020 г. 

 
На основание чл. 65, 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”/, в качеството на упълномощен от 

Директора на „ЮИДП” ДП Сливен с нотариално заверено пълномощно с рег. № 1005 от 03.06.2019 г. 

на нотариус с рег. № 524, във връзка с протокол с вх. № ПО-09-27/ 20.01.2020 г. на комисията, 

назначена със Заповед № РД-10-13/ 20.01.2020 г., за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1÷6 и 9÷15, от горски територии- държавна 

собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-2/ 02.01.2020 г., 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 участниците в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”: за 

обект № 1, отдели/подотдели: 187 з, 220 и, ии, л, 244 д, 245 а, 296 е, 297 д, з, 316 л, 317 г, 318 е, 

количество- 2843 пл.м3, начална цена: 124988 лв. без ДДС, гаранция за участие: 6241 лв. и срок за 

изпълнение: 31.12.2020 г.;  

На първо място се класира: „ДИВАМАР” ЕООД, вписано в регистъра за търговски дружества 

на Агенция по вписванията с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: област Варна, 

община Варна, гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ж.к. “Владислав Варненчик” 219, вх. 

4, ап. 112, представлявано от Мария Здравкова Щилиянова, в качеството и на Управител, с 

предложена цена в размер на 124988 /сто двадесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и осем 

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 № 1- „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063. 

 

3. Да се сключи писмен договор със спечелилия процедурата участник при спазване изискванията 

на ЗЗД и чл. 35 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. 

В 5- дневен срок от издаването на настоящата заповед, определеният за изпълнител участник да 

представи следните документи:. 

1. Заверено копие на удостоверение за регистрация на фирмата в публичния регистър на ИАГ по 

чл. 241 от ЗГ за дейността: "добив на дървесина"; 

2. Заверено копие на удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния 

регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността: "планиране и организация на добива на дървесина", в 

едно с копие на сключен трудов договор; 

3. Справка от НАП за регистрация на трудовите договори на лицензирания лесовъд и 

квалифицираните работници /срок на валидност: 1 месец/; 



4. Свидетелства за правоспособност, категория Тпс за работа с БМТ на секач-мотористите и 

категория  Твк-г за декларирания брой лица- заверени копия ; 

5. Доказателства за мобилни технически възможности за извършване на услугата „Сеч и извоз на 

маркирана дървесина до временен склад”, а именно: най-малко 3 /три/ бр. бензиномоторни триона 

(БМТ), които да са собствени или наети, регистрирани съгласно изискванията на българското 

законодателство в КТИ и минимум един специализиран горски трактор /или друга техника за извоз, 

въжени линии и т. н./- собствен или нает, регистриран съгласно изискванията на българското 

законодателство в КТИ.  

6. Фактури за закупени ЛПС за декларирания брой лица секач-мотористи. 

7. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 12498 лв. Внесената от участника гаранция за участие в размер на 6241 лв. служи за 

частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

8. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния 

кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава- членка на Европейския 

съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

където кандидатът е регистриран /срок на валидност- 6 мес./; 

9. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на 

задължения, съгл. чл. 87, ал. 6 от ДОПК /срок на валидност- 1 мес./;  

 

Настоящата Заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 23, 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 

2020 г. 

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. 4 от „Наредбата”. 

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

реда на Административно – процесуалния кодекс.   

 
                                                     

ПРОДАВАЧ:   /п/,/п/* 

 

 

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС                                     

ДИРЕКТОР ТП „ДГС КОТЕЛ” 

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

 


