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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-219
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За Обект № 1-19, отдели/подотдели: 2 б, г, е, ж, з, количество- 511 пл.м3, начална цена: 20082
/двадесет хиляди осемдесет и два лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 1004 лв. и срок за изпълнение:
30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221, с предложена цена в размер на
20100 /двадесет хиляди и сто лева/ лв. без ДДС.
На второ място се класира: „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, с предложена цена в размер на 20082
/двадесет хиляди осемдесет и два лева/ лв. без ДДС.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 1-19- „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.

ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-220
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За Обект № 2-19, отдели/подотдели: 3 в, г, и, к, 4 е, количество- 694 пл.м3, начална цена: 27361
/двадесет и седем хиляди триста шестдесет и един лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 1368 лв. и срок
за изпълнение: 30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221, с предложена цена в размер на
27370 /двадесет и седем хиляди триста и седемдесет лева/ лв. без ДДС.
На второ място се класира: „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, с предложена цена в размер на 27361
/двадесет и седем хиляди триста шестдесет и един лева/ лв. без ДДС.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 2-19- „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.

ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-221
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За Обект № 3-19, отдели/подотдели: 42 б, г, е, количество- 707 пл.м3, начална цена: 28286
/двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 1414 лв. и срок
за изпълнение: 30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, с предложена цена в размер на
29290 /двадесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева/ лв. без ДДС.
На второ място се класира: „ГАЛЕНА - В” ЕООД, ЕИК: 201930040, с предложена цена в размер на
28287 /двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и седем лева/ лв. без ДДС.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 3-19- „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.
ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-222
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За Обект № 4-19, отдели/подотдели: 442 д, з, и, к, количество- 568 пл.м3, начална цена: 22983
/двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и три лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 1149 лв. и
срок за изпълнение: 30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „ГАЛЕНА - В” ЕООД, ЕИК: 201930040, с предложена цена в размер на
23300 /двадесет и три хиляди и триста лева/ лв. без ДДС.
На второ място се класира: „З.И.З. 2014” ЕООД, ЕИК: 203319311, с предложена цена в размер на
22990 /двадесет и две хиляди деветстотин и деветдесет лева/ лв. без ДДС.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 4-19- „ГАЛЕНА - В” ЕООД, ЕИК: 201930040.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.
ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-223
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За Обект № 7-19, отдели/подотдели: 118 п, г, 120 а, ж, л, о, количество- 1039 пл.м3, начална цена:
42282 /четиридесет и две хиляди двеста осемдесет и два лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 2114 лв.
и срок за изпълнение: 30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, с предложена цена в размер на 42282
/четиридесет и две хиляди двеста осемдесет и два лева/ лв. без ДДС.
На второ място: няма класиран.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 7-19- „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.

ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-224
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
За Обект № 9-19, отдели/подотдели: 167 е, л, м, н, п, 168 е, ж, л, 174 г, д, количество- 604 пл.м3,
начална цена: 24325 /двадесет и четири хиляди триста двадесет и пет лева/ лв. без ДДС, гаранция за
участие: 1216 лв. и срок за изпълнение: 30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „РИНГ” ООД, ЕИК: 119678254, с предложена цена в размер на 24330
/двадесет и четири хиляди триста и тридесет лева/ лв. без ДДС.
На второ място се класира: „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, с предложена цена в размер на
24326 /двадесет и четири хиляди триста двадесет и шест лева/ лв. без ДДС.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 9-19- „РИНГ” ООД, ЕИК: 119678254.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.

ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

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

ЗАПОВЕД
№ РД-10-225
гр. Котел, 19.12.2018 г.
На основание чл. 50, т. 2, чл. 65, ал. 2, 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”/ и протокол с вх. № ОД-031824 от 19.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-217 от 18.12.2018 г., за провеждане
на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1-19, 2-19, 3-19, 419, 7-19, 9-19, 10-19 от КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП
„ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-212/ 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,
редовно упълномощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен, с пълномощно с рег. № 2130/06.12.2017 г.,
след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на
участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на кандидатите в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За Обект № 10-19, отдели/подотдели: 244 б, в, г, к, 245 в, д, е, ж, 246 б, 247 б, в, и, количество- 787
пл.м3, начална цена: 31499 /тридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и девет лева/ лв. без ДДС,
гаранция за участие: 1575 лв. и срок за изпълнение: 30.06.2019 г.;
На първо място се класира: „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, с предложена цена в размер на
31700 /тридесет и една хиляди и седемстотин лева/ лв. без ДДС.
На второ място се класира: „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, с предложена цена в размер на 31499
/тридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и девет лева/ лв. без ДДС.

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 10-19- „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063.
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.
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. 2 от „Наредбата”.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването и по реда
на Административно – процесуалния кодекс.

ПРОДАВАЧ:…………../п/,/п/*…………
/инж. Цв.Стоев /
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Котел”
*заличена информация, чл. 2 ЗЗЛД

