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З А П О В Е Д 
№ РД-10-51/15.04.2021 г. 

                                                           с. Кости, общ. Царево 

 

        

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 1 и 

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), във връзка с открита със Заповед № РД-10-

47/31.03.2021 г. процедура и протокол на Комисията, назначена от мен със Заповед № РД-

10-50/15.04.2021 г. за класиране на участниците в проведения на 15.04.2021 г. от 10:00 

часа търг с тайно наддаване за „Продажба на действително добити количества 

дървесина, обособена в Обект № 2021-113, находяща се на временни складове в района 

на дейност на ТП „ДГС Кости“ и предвид следните 

 

М О Т И В И :  

Извършено разглеждане и класиране на участниците по подадени от тях оферти, 

които са ми представени с протокол по реда на чл. 22, ал. 19 от Наредбата, от назначената 

за търга комисия, извършени по критерия „най-висока цена”, с оглед на което 

 

 

О Б Я В Я В А М :  

 

1. Утвърждавам класиране на участниците за Обект № 2021-113, с начална цена 

4430,65 лева без ДДС: 

Първо място: „Троя Стил Пласт“ ООД, ЕИК 202742187, със седалище и адрес на 

управление гр. Троян, ул. „Сеновоза“ № 9, представлявано от управителя Иван Христов 

Тотковски, с предложена цена от 4430,65 лева (четири хиляди, четиристотин и тридесет 

лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС. 

Второ място: Няма. Няма други подадени оферти за участие. 

2. Отстранени от участие: няма. 

3. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач по договор за покупко-продажба на действително 

добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-113, от временни складове в 

района на дейност на ТП „ДГС Кости“ - „Троя Стил Пласт“ ООД, ЕИК 202742187, със 

седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Сеновоза“ № 9, представлявано от 

управителя Иван Христов Тотковски, с предложена цена от 4430,65 лева (четири хиляди, 

четиристотин и тридесет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС. 

4. Договорът се сключва в 14-дневен срок от: 

- влизане в сила на настоящата заповед; 

- съобщаването на настоящата заповед, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 

4.1. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в срока 

по т. 4 гаранцията за участие се задържа. 

4.2. Съгласно чл. 9а, ал. 8 от Наредбата – внесената от участника, определен за 

купувач, гаранция за участие в процедурата се трансформира в гаранция за изпълнение на 

договора. 
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5. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който в 5-дневен 

срок от влизане в сила на настоящата заповед, а в случай че е допуснато предварително 

изпълнение – от издаването й, не представи свидетелство за съдимост на управителя. 

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено 

копие участникът представя и оригинала за сравнение. 
5.1. Договор не се сключва с участник, който: 

- в срока по т. 5 не представи посочените в нея документи или представените 
такива не отговарят на условията за провеждане на процедурата; 

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

- има парични задължения към „ЮИДП“ДП – гр. Сливен, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен държавен орган; 

- не представи изискуемите декларации и въпросници по Закона за мерките срещу 

изпирането на пари – по образци, съгласно „Вътрешни правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „ЮИДП“ ДП, гр. 

Сливен. 

6. С оглед запазване интересите на стопанството във връзка с изпълнението на 

Годишния план за реализация на дървесина, на основание чл. 60 от АПК, във връзка с чл. 

34, ал. 3 от Наредбата допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

7. Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС и да 

се съобщи за сведение и изпълнение на заинтересованите лица. 

На основание чл. 9б, ал. 5 от Наредбата, с публикуването на настоящата заповед на 

електронната страница на продавача в електронната преписка на процедурата, се приема, 

че заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в нея 

обстоятелства. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора на ТП „ДГС 

Кости”. 

 

Заповедта в частта, в която е допуснато предварителното й изпълнение може да 

бъде обжалвана от заинтересованите страни пред Административен съд – Бургас, на 

основание чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването й. 

 

Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Кости” пред 

Административен съд – Бургас и/или пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен по реда 

на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 

 

 
 

/…..П……./ заличени лични данни   

съгласно ЗЗЛД и  

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

      Директор на ТП „ДГС Кости“ 

 

 


