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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-308 

гр. Котел, 11.08.2020 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с 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 оправомощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен със 

заповед № РД-10-21 от 23.01.2020 г., във връзка с протокол с входящ № ОД-03-868/ 

11.08.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-307/ 11.08.2020 г., за провеждане 

на открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от 

обект № 78 от КЛФ 2020, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП 

„ДГС Котел”, открит с моя Заповед № РД-10-293 от 22.07.2020 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 открития конкурс съгласно критерия „най- ниска 

предложена цена”: 

за обект № 78 от КЛФ 2020, включващ отдели/подотдели: 306 г, 306 ж, дървесни видове: цр, 

бл, здб, кгбр, количество: 721 пл.м3, начална цена: 18746 (осемнадесет хиляди седемстотин 

четиридесет и шест лева) лв. без ДДС, гаранция за участие: 937 (деветстотин тридесет и 

седем лева) и срок за изпълнение: 31.12.2020 г. 

На първо място се класира „З.И.З. 2019” ЕООД, ЕИК: 205751946, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: 

област Сливен, общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, ж.к. „Запад” № 2, представлявано от Здравко 

Георгиев Дяков, в качеството му на Управител, с предложена цена в размер на 18746 

(осемнадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева) лв. без ДДС; 

На второ място: няма класиран; 

 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата добив - 

сеч и извоз на дървесина до временен склад, предмет на открития конкурс, класирания на 

първо място: 

За обект № 78- „З.И.З. 2019” ЕООД, с ЕИК: 205751946, на предложената от него цена. 

 

3. На основание чл. 23, ал. 3, предложение първо от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, за 

обезпечаване на навременно изпълнение във връзка с чл. 60, ал. 1, предложение трето и 

четвърто от АПК, предвид динамичните климатични условия, съпроводено с голяма 

температурна амплитуда на високи и ниски сезонни климатични промени, във връзка с чл. 

122 от ЗГ, относно обстоятелството, че дървесината е бързо разваляща се стока, с оглед 

стопанските цели на стопанството, в качеството му на териториално поделение на държавно 
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предприятие, на което е предоставено за стопанисване на държавен възобновяем национален 

ресурс, и на основание чл. 88, ал. 1, т. 3 от АПК. 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед. 

 

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”. 

 

Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК в три (3) 

дневен срок от съобщаването му, пред Сливенски административен съд, чрез ТП „ДГС 

Котел“, независимо дали настоящата заповед е оспорена по реда на АПК. 

 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и 

по реда на Административно – процесуалния кодекс.   

 

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. 

 

 

              /п/,/п/* 

 *заличена информация, 

 съгласно Регламент (ЕС)  

2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД  

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП "ДГС КОТЕЛ" 
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