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 ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП- ГР.СЛИВЕН 
               гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 

 
З А П О В Е Д (препис) 

 
№ РД-10-63 

 
гр. Сливен, 19.02.2020 г. 

 
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка с чл. 62, 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” /в сила от 06.12.2011 
г., приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн. ДВ. бр.96 от6 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. 
бр.90 от 16 Ноември, 2012г, бр. 96 от 02.12.2016г., изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 
07.07.2017г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г. в сила от 29.03. 2019 г./, наричана по-долу за 
краткост „Наредбата”, относно търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 
по категории дървесина и асортименти от горски територии – държавна собственост в 
териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП (ЮИДП) от обект 
№ 2004Д и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Маджарово”, открит с моя 
заповед № РД-10-1/06.01.2020 г., след като прецених констатациите и решенията на комисията, 
отразени в протокол вх. № ПО-05-56/14.02.2020 г. като правилни и законосъобразни, 

 
О Б Я В Я В А М: 

 
1. Класирането на участниците по посочения критерий „най-висока предложена цена”, 

както следва:  
За обект № 2004Д, при начална цена на обекта – 246 448,00 (двеста четиридесет и шест 

хиляди, четиристотин четиридесет и осем лева и нула стотинки) лв. без включен ДДС, 
количество дървесина за 2020 година – 5 758 м3, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
документацията на процедурата и краен срок за изпълнение – 31.12.2024 г. 

На първа място: 
„Консорциум ДС” ООД, с ЕИК: 205965868, с обща предложена цена за закупуване на 

прогнозните количества стояща дървесина на корен за обект № 2004Д от държавни горски 
територии на ТП „ДГС Маджарово” в размер на 246 448,00 (двеста четиридесет и шест 
хиляди, четиристотин четиридесет и осем лева и нула стотинки) лв. без включен ДДС и с 
годишен обем на дървесината от обекта за 2020 г. от 5 758 м3, съгласно приложение № 1 и краен 
срок за изпълнение – 31.12.2024 г. 

На второ място. 
Няма класиран участник. 
2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обекта, предмет 

на търга: „Консорциум ДС” ООД, с ЕИК: 205965868, с предложена цена за обект № 2004Д, в 
размер на 246 448,00 (двеста четиридесет и шест хиляди, четиристотин четиридесет и осем 
лева и нула стотинки) лв. без включен ДДС, с годишен обем на дървесината от обекта за 
2020г. от 5 758 м3, съгласно приложение№ 1 и краен срок за изпълнение – 31.12.2024 г. 

3. Настоящата Заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от Административно процесуалния 
кодекс /АПК/ на отстраненият участник в 3-дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 
от „Наредбата”. 

4. Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на АПК в 14-
дневен срок от съобщаването й: 
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- по административен ред, на основание и по реда на чл. 84, ал. 1 от АПК – пред Министъра 
на земеделието, храните и горите, или 

- по съдебен ред на основание и по реда на чл. 149 АПК – пред Административен съд, град 
Сливен, като жалбата се подава, чрез директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, 
гр.Сливен. 

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Михаил Михаилов – зам.-
директор на ЮИДП ДП, гр. Сливен. 

 
 
 
 
ДИРЕКТОР ЮИДП: ...................... П ........ (чл. 59 ЗЗЛД) 

 
                                     /ИНЖ. П. ВЪРБАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
ГП/ПДАОЧР 


	З А П О В Е Д (препис)



