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ЗАПОВЕД
№ РД-10-108
гр. Котел, 05.07.2019 г.
На основание чл. 69, ал. 1, 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”/, 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-09-71/ 04.07.2019 г. на
комисията, назначена със Заповед № РД-10-98/ 04.07.2019 г., за провеждане на търг с тайно наддаване
за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 43-19, 44-19, 45-19, 46-19, 47-19 и 48-19 от
КЛФ 2019, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, открит със
Заповед № РД-10-87 от 14.06.2019 г., след като прецених констатациите и решенията на комисията за
класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ :
1. Класирането на участниците в търга с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества
дървесина, съгласно критерия „най- висока предложена цена”:
 За обект № 44-19, отдели/подотдели: 16 а, б, 24 б, 141 д, к, 255 б, 263 а, 431 г, дърв.вид: бб, бк, гбр,
здб, цр, см, количество- 1266 пл.м3, начална цена – 87165 лв. без ДДС, гаранция за участие 4358 лв., срок
за изпълнение - до 31.12.2019 г.;
На първо място се класира „ГАЛЕНА - В”
търговски дружества на Агенция по вписванията,
общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, кв. „Изток” №
качеството му на Управител, с предложена цена
шестдесет и пет лева/ лв. без ДДС;
На второ място: няма класиран.

ЕООД, ЕИК: 201930040, вписано в регистъра за
със седалище и адрес на управление: обл. Сливен,
336, представлявано от Иван Василев Вандаков, в
в размер на 87165 /осемдесет и седем хиляди сто

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината, предмет на търга,
класирания на първо място:
За обект № 44-19- „ГАЛЕНА - В” ЕООД, ЕИК: 201930040.
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
2019 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.
В 5- дневен срок от издаването на настоящата заповед, определеният за изпълнител участник да
представи свидетелство за съдимост и удостоверение от НАП за липса на задължения.
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.
ПРОДАВАЧ:
* чл. 2 ЗЗЛД
/ИНЖ. К. ВЕЙС – ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ”/

