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  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“ 

________________________________________________________________ 

Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух” № 1, тел. +359886843613, 

e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д 
№ РД-10-110/10.09.2021 г. 

                                                           с. Кости, общ. Царево 

 

        

Във връзка с утвърден от мен Протокол на Комисията, назначена от мен със 

Заповед № РД-10-108/10.09.2021 г. за договаряне с участниците в проведеното на 

10.09.2021 г. от 10:00 часа заседание по процедура с предмет „Продажба на 

действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-115, от 

временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ и предвид следните 

 

М О Т И В И :  

 

Направеното и прието ценово предложение от единственият подал оферта участник 

„ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203871701, с оглед на което 

 

 

О Б Я В Я В А М :  

 

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

добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-115, от временни складове в 

района на дейност на ТП „ДГС Кости“ - „ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 

203871701, със седалище и адрес на управление гр. Царево 8260, местност „Грънчар“ № 

186, представлявано от управителя Милен Костадинов Янев, с предложена цена от 

2685,70 (две хиляди, шестстотин, осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева без 

ДДС. 

2. Договорът се сключва при условията на чл. 26, ал. 8 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), 

след представяне от участника определен за купувач на документите по чл. 35, ал. 5 от 

същата. 

2.1. При отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор гаранцията 

за участие се задържа. 

2.2. 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. 

3. Договорът не се сключва с участник, определен за купувач, който 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. 
3.1. Договор не се сключва с участник, който: 

- не представи посочените в точка 3 документи или представените такива не 
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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. 

4. 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”. 

 

 
  

/…..П……./ заличени лични данни   

съгласно ЗЗЛД и  

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

       инж. Цветомир Генов 

      Директор на ТП „ДГС Кости“ 

 

  
 


