
У С Л О В И Я 
 

за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от условно 
обособени обекти от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” 
по реда на раздел III от Наредбата. 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ТАЙНО  НАДДАВАНЕ. 

1. Тази процедура се провежда за определяне на КУПУВАЧ на прогнозни количества дървесина по 
обекти в горски територии- държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно 
горско стопанство Котел”, както следва: 

Таблица № 1 
обект отдел, 

подотдел 
дърв. 
вид 

колич. 
пл.м3 

нач.цена 
лв. без ДДС 

гар.за 
участие, лв. 

срок за 
изпълнение 

6 485 в см 225 19220 961,00 30.06.2020 г. 
7 78 ф, ц чб 59 4655 232,00 30.06.2020 г. 

 
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

2. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 17.02.2020 г. от 10,00 ч. в административната сграда на ТП 
„ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, в заседателната зала; 

 
ІІІ. ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА, ОБЕМ, МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ, СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС И СРОК 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 
3.1. Стойността без ДДС и обемът дървесина за всеки обект са посочени в т. 1 от тези условия.  
3.2. Място за получаване на дървесината: временни складове в горски територии- държавна собственост, 
стопанисвани от ТП „ДГС Котел”. Мерна единица, определена за дървесината- плътен кубичен метър. 
3.3. Срок за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно график- посочен в Табл.№ 2: 

Таблица № 2 
 

обект тримесечие 2020 г. общо  срок  

№ 
I трим./ 2020 г., 

пл.м3 
II трим./ 2020 

г., пл.м3 
количество, 

пл.м3 
за          

изпълнение 
6 55 170 225 30.06.2020 г. 
7 15 44 59 30.06.2020 г. 

 
IV. РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА  
4.1. Гаранцията за участие е абсолютна сума, посочена в таблица № 1, в размер на  5 % /пет на сто/ от 
началната стойност за всеки обект, представена от участниците единствено под формата на парична 
сума, внесена по сметката на продавача- ТП „ДГС Котел” в Банка ДСК ЕАД Котел, IBAN: 
BG09STSA93000022491609; BIC: STSABGSF в срок до 16:00 ч. на последния работен ден преди 
провеждане на процедурата. Внесените гаранции за участие в търга се освобождават по реда и условията 
на чл. 31 от „Наредбата”. 
При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и второ място се 
задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранцията за участие на 
обжалващия процедурата се задържа до приключване на производството по обжалване. 
При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването и от определен етап, 
органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7- дневен срок да декларират нов срок на 
валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена. 
4.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет на сто/ от достигнатата при 
провеждане на търга стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в едно от следните 
форми по избор: 
4.2.1. парична сума, внесена по сметка на продавача - ТП „ДГС Котел” в Банка ДСК ЕАД Котел, IBAN: 
BG09STSA93000022491609; BIC: STSABGSF; 
4.2.2. банкова гаранция, учредена в полза на продавача ТП „ДГС Котел. 
В случаите, когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да има изричен запис, че тя се 
освобождава само след писмено известие от Продавача. 
4.3. В случай, че определеният за Купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на 
парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за частично изпълнение на задължението за 
внасяне на гаранция за изпълнение. 

 



V. ВРЕМЕ, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОГЛЕД  
5. Оглед на маркираната дървесина в обекта може да се извърши всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 
ч., с краен срок до 16,00 ч. на последния работен ден преди провеждане на търга, след като участникът 
осигури за своя сметка превоз в присъствието на представител на ТП „ДГС  Котел”; 

 
VІ. ПРАВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

6. Право на участие в обявената процедура- търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни 
количества дървесина има всяко заинтересовано юридическо лице (търговец) и /или едноличен 
търговец, което: 
6.1. Да представи декларация, че участникът: 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 -
 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
в) не е в производство по ликвидация; 
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с 
директора на ДП и на ТП „ДГС Котел”; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от  ЗПКОНПИ; 
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
ж) няма парични задължения към държавата и към „ЮИДП” ДП Сливен, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган; 
з) е внесъл гаранция за участие; 
и) отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността. 
Изискванията на т. 6.1.1. с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за 

лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - 
членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

Изискванията на т. 6.1., букви "а" и "е", когато е посочено в условията за участие, се прилагат, както 
следва: 

 при събирателно дружество- за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено 
управлението на един съдружник или на друго лице; 

 при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
 при дружество с ограничена отговорност- за управителя, а при няколко управители- за всеки от тях; 
 при еднолично дружество с ограничена отговорност- за управителя; 
 при акционерно дружество- за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет; 
 при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението; 
 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват 

участника; 
 в случаите, когато има прокуристи- за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България. 

Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на 
чужд език, се представят в официално заверен превод. 
6.2. представя оферта в съответствие с изискванията на документацията за участие в търга, съгласно 
тръжните условия; 
6.3. е внесло пълния размер на определената парична гаранция за участие за всеки обект, за който ще 
участват.  
6.4. Участниците нямат право да ползват подизпълнители. 

 
VІІ. НЕОБХОДИМИ (ИЗИСКУЕМИ) ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

7. За да бъдат допуснати до участие в търга, участниците трябва да представят следните документи: 
7.1. Заявление за участие (Приложение № 1); 
7.2. Документ за внесена гаранция за участие за всеки обект по отделно- представя се в оригинал или 
заверено от участика копие; 
7.3. Декларация за обявяване на обстоятелствата по т. 6.1. от тези условия (Приложение № 2); 
7.4. Отделен плик „Ценово предложение” с ценово предложение за всеки обект (Приложение № 3); 
Обстоятелството дали търговците са регистрирани в Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата, се установява чрез служебна 
проверка от комисията. След отваряне на офертите на участниците в търга, комисията извършва 
проверка в Търговския регистър. Резултатите от проверката (извлечение от партидата на търговеца в 
Търговския регистър) се прилагат в досието на процедурата.  



Липсата на някои от изискуемите документи от страна на участник е основание за неговото 
отстраняване от участие в търга. 
Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие с изключение на декларациите, 
които се представят само в оригинал. 
7.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява търговеца, ако такъв 
присъства на търга; 
Когато участник в търга представи копие от документ, той трябва да е положил своя подпис и печат 
върху тях, под текст „вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за 
сравнение. 
Разноските по изготвяне на офертата са за сметка на участника.  
Представените документи не се връщат на участника. 
 
VІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. 
8. Комплект от тръжни документи може да се изтегли от интернет страницата на ТП „ДГС Котел”: 
dgskotel.uidp-sliven.com, без заплащане или се получава от касата на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, 
ул.”Проф. Павлов” № 57,  всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч. с краен срок до 16,00 ч. на последния 
работен ден преди провеждане на търга, срещу заплащане на цена от 10,00 лв. (десет  лева)  без ДДС, 
която се внася в брой в касата на ТП „ДГС Котел”. 
 
ІХ. МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. 
9.1. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
продавача условия; 
9.2. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли 
офертата си; 
9.3. Всеки участник има право да подаде само една оферта. 
9.4. Офертата се подава в деловодството на ТП „ДГС Котел” в запечатан непрозрачен плик от участника 
или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, ЕИК, адрес 
за кореспонденция, телефон, електронен адрес и номерата на обектите за които представя ценово 
предложение. 
 

 
О Ф Е Р Т А 

ДО ТП "ДГС КОТЕЛ" 
ул. "Проф. Павлов" № 57 
обл. Сливен, общ. Котел 
гр. Котел, 8970 
 

 
За участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект с номер: № 

............, от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" 
 
 

От:________________________________________________________________ 
наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, ЕИК, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес 
 
9.5. В големия плик се поставят всички документи, изисквани от Продавача, както и отделни запечатани 
непрозрачни малки пликове с надпис: "Ценово предложение", наименованието на участника и номера на 
обекта, за които той подава оферта. Всеки плик "Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано 
ценово предложение на участника по образец за всеки обект. 
 

"ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 
ЗА ОБЕКТ № ...... 

___________________ 
наименование на участника 

 
9.6. Оферти за участие в търга ще се приемат: В деловодството на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел на ул. 
“Проф. Павлов” № 57 всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 ч. на последния 
работен ден, предхождащ провеждането на търга и се подават от участника или от упълномощено от 
него лице в непрозрачен запечатан плик. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ 
номер, дата и час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за 
което на приносителя се издава документ. Продавачът не приема за участие в процедурата и връща на 



участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в 
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. 
9.7. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от 
Продавача разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на искането, 
продавачът публикува разяснението на съответната интернет страница без да посочва лицето, направило 
искането. 

X. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
10. Срок на валидност на офертите– 90 /деветдесет календарни дни/ е времето, през което участниците 
са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 
XI.  ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

11. Търгът с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен ще се 
проведе в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, в 
заседателната зала  на 17.02.2020 г. от 10,00 ч. 
11.1. Продавачът назначава комисия за провеждане на търга, след изтичането на срока за подаване на 
офертите.  
11.2. Комисията се състои от нечетен брой членове- най-малко трима, от които един притежаващ 
необходимата професионална квалификация- висше лесовъдско образование, а при липса на такъв- 
средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един икономист. 
11.3. Продавачът определя срок за приключване работата на комисията. Този срок не може да е по- 
дълъг от 3 работни дни. 
11.4. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може 
да бъде заместен с резервен член, органът открил процедурата издава заповед за определяне на нов член. 
11.5. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на 
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага 
мотивите си. 
11.6. Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от участниците, както 
и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в 
офертата на участника. 
11.7. Комисията започва работа в обявения час след получаване на списъка с участниците и 
представените оферти. 
11.8. При провеждане на търга всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен 
представител, който да удостовери представителната си власт за участие в търга с нотариално заверено 
пълномощно (оригинал или заверено копие), което се представя на комисията преди започване на търга 
заедно с документ за самоличност;  
11.9. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на 
постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. 
11.10. Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има 
служебен достъп. 
11.11. Комисията отстранява от участие в търга участник:  
11.11.1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;   
11.11.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;  
11.11.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на Продавача;  
11.12. Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола. 
11.13. Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от 
по- нататъшно участие; 
11.14. Комисията отваря пликове с надпис "Ценово предложение" на всички допуснати участници, и 
съобщава всички направени предложения. Предложения, подаден в плик „Ценово предложение”, които 
са с по- ниска от предварително обявената от Продавача начална цена, не участват в класирането; 
11.15. Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в 
документацията за участие в търга и определя класираните на първо и второ място; 
11.16. Комисията определя класирания на първо и второ място участник в търга за конкретния обект 
съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са предложили най- 
висока цена; 
11.17. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът 
отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с 
изискванията на Продавача, той се обявява за Купувач; 
11.18. Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни от момента на попълването на 
декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата, до сключването на договора да уведомяват Продавача за 
всички настъпили промени в декларираните обстоятелства; 



11.19. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който 
се предава на Продавача за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на 
провеждането на търга. 
11.20. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 
11.21. Процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване завършва със заповед на Продавача за: 
11.21.1. утвърждаване на класирането и определяне на Купувач; 
11.21.2. прекратяване на процедурата. 
11.22. Продавачът може да включи в заповедите по т. 11.21. разпореждане за предварително изпълнение 
при условията и по реда на АПК. 
11.23. В 3- дневен срок от получаване на протокола на комисията, Продавачът го утвърждава, издава 
заповед по т.11.21., съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и я публикува на 
интернет страницата си и на страницата на „ЮИДП” ДП. 
11.24. Заповедите по т. 11.21. могат да се обжалват по реда на АПК. 
11.25. В пет дневен срок от влизане в сила на заповедта по т. 11.21., определеният за Купувач 
участник следва да представи на Продавача документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. 

 
ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЯВЕНИЯ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

12.1. Продавачът прекратява търга с мотивирана заповед, когато: 
12.1.1. не е подадена нито една оферта; 
12.1.2. офертите, подадени от участниците, не отговарят на изискванията и условията на Продавача; 
12.1.3. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 
12.1.4. отпадне необходимостта от провеждане на търга в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на дейностите по 
причини, които Продавачът не е могъл да предвиди; 
12.1.5. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявен търга; 
12.1.6. определеният за спечелил търга не представи някои от документите по декларираните 
обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата, с изключение на тези по буква "г"; 
12.1.7. определеният за спечелил процедурата не представи гаранция за изпълнение по договора. 
12.2. продавачът може да открие нов търг за същия обект само когато първоначално обявения е 
прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано, спорът е решен с влязло в 
сила решение. 
12.3.Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната 
стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок 2 работни 
дни от получаване на искането за това подробна писмена обосновка за образуването и. 
Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани 
със: 
1. оригинално решение за изпълнение на дейността; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на дейността. 
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените 
обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява. 

   
ХІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОСТИГНАТА ЦЕНА И СРОК 

ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ДЪРВЕСИНА. 
13.1. Продавачът сключва писмен договор с участника, определен за Купувач, изготвен в съответствие с 
условията на чл. 9 „г” от Наредбата. Договорът задължително включва всички предложения на 
участника в хода на проведения конкурс, въз основа на които е определен за изпълнител.  
Договорът се сключва в 14- дневен срок от: 
 влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнител или 
 съобщаването на заповедта за определяне на Изпълнител, когато е допуснато предварително 
изпълнение; 
13.2. При неявяване или отказ на участника, определен за Купувач, да сключи договор в горепосочения 
срок, непредставянето на изискуемите по- долу документи или недоказване с тях на декларираните 
обстоятелства, Продавачът със заповед определя за изпълнител участника, класиран на второ място. 
13.3. В горепосочения срок, участникът, определен за Купувач, е длъжен да представи: 
13.3.1. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума- в случаите когато гаранцията за 
изпълнение надвишава внесената гаранция за участие или учредена в полза на Възложителя банкова 
гаранция за изпълнение на договора; 



13.3.2. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния 
участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава- членка на Европейския съюз, 
или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където 
участникът е регистриран /срок на валидност- 6 мес./.; 
13.3.3. Удостоверение от НАП за липса на задължения /срок на валидност- 1 мес./.; 
13.3.4. Удостоверение от „ЮИДП” ДП Сливен за липса на задължения /изисква се по служебен път от 
Продавача/; 
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в 
оригинал или заверено от участника копие с гриф "вярно с оригинала", подпис и "свеж печат"на 
фирмата. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 
13.4. В 3-дневен срок от изтичането на срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата, комисия, определена от 
Продавача, проверява редовността и съответствието на представените документи, за което се съставя 
протокол. Протоколът се утвърждава от Продавача в 3- дневен срок и се публикува на интернет 
страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП Сливен. 
13.5. Договор не се сключва с участник, определен за Изпълнител, който: 
13.5.1. в установения срок не представи изискуемите документите или представените документи не 
отговарят на условията за провеждане на процедурата; 
13.5.2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган; 
13.5.3. има парични задължения към „ЮИДП” ДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган; 
Обстоятелствата, при които сключеният договор се прекратява, както и реда, и сроковете за това, се 
определят в самия договор, съгласно правните предписания на „Наредбата” и други обстоятелства, 
уговорени от двете страни.  
13.6. Заплащането на дървесината се извършва на авансови вноски от по 20 на сто по достигнати цени от 
спечелилия участник в проведения търг с тайно наддаване. Първата авансова вноска от 20 % се 
заплаща при сключване на договора по разплащателната сметка на ТП „ДГС Котел” в БАНКА ДСК 
ЕАД с BIC: STSABGSF, IBAN: BG70STSA93000022491578. Последната вноска е изравнителна от 
достигнатата цена при сключването на договора. Вноските са платими преди издаване на превозен билет 
за транспортирането на действително добитата и измерена на временен склад дървесина и след 
подписване на предавателно- приемателен протокол за всяка партида. Предаването на асортиментите се 
извършва след заплащането от купувача. 
Заплаща се измереното количество на добитите сортименти независимо от прогнозната спесификация. 
Транспортирането е до размера на внесената  авансова вноска. 
13.7. Продавачът издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, удостоверяващ 
извършеното плащане. 
13.8. Не се допуска транспортиране на незаплатена от Купувача дървесина. 
Лице за контакт:   инж. Джахит Кобак- технолог, тел. 0888142645. 
Ел. поща: dgskotel@uidp-sliven.com 
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