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З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-300 

гр. Котел, 08.10.2021 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с 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 оправомощен от Директора на „ЮИДП” ДП 

Сливен, във връзка с протокол с входящ № ОД-03-659 от 08.10.2021 г. на комисията, 

назначена със Заповед № РД-10-299/ 08.10.2021 г., за провеждане на открит конкурс за 

възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект с номер № 51 от 

КЛФ 2021, от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел”, 

открит с моя Заповед № РД-10-283 от 21.09.2021 г., след като прецених констатациите и 

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

законосъобразни,  

 

О Б Я В Я В А М  : 

 

1.  Класирането на участниците в открития конкурс съгласно критерия „най- ниска 

цена“ за 51 от КЛФ 2021, включващ отдел/подотдел: 165 г, от дървесни видове: бл, здб, цр, 

количество: 564 пл.м3, начална цена: 16318,50 шестнадесет хиляди триста и осемнадесет 

лева и петдесет стотинки) лв. без включен ДДС, гаранция за участие в размер на 816 

(осемстотин и шестнадесет лева) лв. и срок за изпълнение: 31.12.2021 г.; 

 

На първо място се класира: „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК: 201868731, вписано 

в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 

управление:  обл. Сливен, Община: Сливен, с. Стара река, п.к. 8841, ул. „Съби Димитров“ 

№ 2, представлявано от Красимир Йорданов и Руси Йорданов- Управители, управляващи 

заедно и поотделно, на предложена цена в размер на: 16318,50 шестнадесет хиляди триста и 

осемнадесет лева и петдесет стотинки) лв. без включен ДДС. 

На второ място няма класиран.  

 

2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата 

добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад, предмет на открития конкурс, 

класирания на първо място за обект № 51: „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК: 201868731, на 

предложената от него цена. 

 

3. С оглед запазване на интересите на стопанството, във връзка с изпълнение на 

Годишния план за реализация на дървесина, на основание чл. 23, ал. 3 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 и 

осигуряване на дърва за огрев за местното население, навременното извършване на 

лесовъдските мероприятия за осигуряване на благоприятни условия за презимуване на 

подраста в обекта, съответно на цялото насаждение и осигуряване на бъдещо перспективно 
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развитие във възрастовата му структура и здравословно му състояние, с оглед на 

характеристиката му на възобновяем ресурс с национално и обществено значение, 

 

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 съобщи на заинтересованото лице 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”. 

6. 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.              

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Симеон Симеонов – заместник 

директор.  

 

 

              /п/,/п/* 

*заличени обстоятелства,  

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. РОСИЦА НЕДКОВА 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО КОТЕЛ” 

 

 

МС/МГ 

 
Изготвил: 
инж. Мария Симеонова, завеждащ административна служба ……………..…дата: 08.10.2021 г. 
(собствено и фамилно име)           (длъжност)                          (подпис) 

 
Съгласувал: 
Мария Грунова,                                       юрисконсулт               ..……………..…дата: 08.10.2021 г. 
(собствено и фамилно име)                         (длъжност)                           (подпис) 

 
*заличена информация,  съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
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