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З А П О В Е Д 
№ РД-10-114/20.10.2021 г. 

                                                      с. Кости, общ. Царево 

 

На основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

„ЮИДП“ДП – гр. Сливен във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 24, т. 3.3 от Договор  № 

46/16.12.2020 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временни складове за обект № 2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, 

и; 62:д; 63:г, д, е, р) от ЛФ-2021 г., находящ се в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ (Договора), сключен между 

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости” и „Топливо Енержи 

Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701, предвид следните 

 

 

                                М О Т И В И :  

Към датата на издаване на настоящата заповед срокът на договора не е 

приключил. За започването на сечта в обекта са издадени от възложителя и получени от 

изпълнителя позволителни за сеч. Сечта в насажденията е започнала, но „Топливо 

Енержи Груп“ ЕООД не е добило количеството дървесина, договорено в чл. 15, ал. 2, т. 

15 от Договора.  

Налице е условието по чл. 24, т. 3.3. от Договора за неговото прекратяване, с оглед 

на което 

 

       Н А Р Е Ж Д А М :  

1. Считано от 21.10.2021 г. ТП „ДГС Кости“ прекратява Договор № 46 от 

16.12.2020 г. (на основание чл. 24, т.3.3 във връзка с чл. 15, ал. 2, т. 15 от същия), сключен 

с „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701, за възлагане изпълнението на 

дейността „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана 

дървесина до временни складове за обект № 2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, и; 62:д; 63:г, 

д, е, р) от ЛФ-2021 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Кости“, като настоящата заповед следва да се връчи на 

управителя на дружеството със силата на едностранно уведомление до него. 

2. Да се задържи гаранцията за изпълнение на Договора (на основание чл. 8, ал. 

2, т. 2 от същия), възлизаща на стойност 1548,67 (хиляда, петстотин, четиридесет и осем 

лева и шестдесет и седем стотинки) лева. 

3. На основание чл. 60 от АПК, с оглед запазване интересите на ТП „ДГС Кости“ 

и изпълнение на Годишния план за добив на дървесина, разпореждам предварително 

изпълнение на настоящата заповед. 

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

съобщи на „Топливо Енержи Груп“ ЕООД. 
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Заповедта да се връчи на гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости“ за сведение и 

изпълнение. 

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“ 

 


