
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” КОТЕЛ 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-280 

гр. Котел, 06.07.2020 г. 
 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 65, чл. 53, ал. 2, 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, във връзка с протокол с вх. № ОД-03-700/06.07.2020 г. на 

комисията, назначена със Заповед № РД-10-276/06.07.2020 г., за провеждане на търг с тайно наддаване 

за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 64, от горски територии- държавна собственост, 

стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, открит със Заповед № РД-10-253/17.06.2020 г., след като прецених 

констатациите и решенията на комисията за класиране и за отстраняване на участниците, като 

правилни и законосъобразни,  
 

1. ОБЯВЯВАМ  класирането на участниците в търга съгласно критерия „най- висока предложена цена” 

за обект № 64, включващ отдели/ подотдели: 24 д, 25 а, 25 б, 25 г, 25 е, 25 к, 29 а, 29 б, 29 з, 29 н, 31 г, 

38 д, от дървесни видове: см, бк, ела, гбр, здб, бб, здгл,  количество: 1757 пл.м3, начална цена: 72193 

(седемдесет и две хиляди сто деветдесет и три лева) без ДДС, гаранция за участие: 3610 (три хиляди 

шестотин и десет лева) и срок за изпълнение: 31.12.2020 г. 

 На първо място се класира: „ДЕМЕТ” ЕООД, вписано в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията с ЕИК: 119033346, със седалище и адрес на управление:  обл. Сливен, общ. 

Котел, с. Тича, п.к. 8980, ул. „Георги Димитров” № 95, представлявано от Христо Русев Киров, в 

качеството му на Управител, с предложена цена в размер на 72193 (седемдесет и две хиляди сто 

деветдесет и три лева) 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 № 64 : „ДЕМЕТ” ЕООД, ЕИК: 119033346. 

 

3. На основание чл. 74 "е", ал. 4, предложение второ 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 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. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

4.1. 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. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред Сливенски 

Административен Съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ. 

 

5. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на продавача и на електронната 

платформа, на която е извършен търга, за което участниците се уведомяват по електронен път, по реда 

на чл. 74 "е", ал. 3 от „Наредбата”. 

 

6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Георги Христов- заместник директор. 

 

              /п/,/п/* 

 *заличена информация, 

 съгласно Регламент (ЕС)  

2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ”                                

 


