
 

 

   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 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-15/13.01.2022 г. 

с. Кости, общ. Царево, област Бургас 

 

 

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

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

41/16.12.2020 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временни складов е за обект с  № 2104 (подотдели: 6:а, г; 16:и; 

17:м, ф; 18:з) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна 

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

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости” и „Зеленика 03“ ООД, 

ЕИК 102848944 и предвид следните 

 

                            М О Т И В И :  

 

Към датата на издаване на настоящата заповед – 13.01.2022 г., Договор № 

41/16.12.2020 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временни складов е за обект с  № 2104 (подотдели: 6:а, г; 16:и; 

17:м, ф; 18:з) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна 

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

Кости“ с ЕИК: 2016176540310 и „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944, със седалище и 

адрес на управление: 8260 гр. Царево, ул. „Зеленика“ № 9, Управител - Илия Димитров 

Киров, се счита за прекратен поради изтичане на срока (до 31.12.2021 г. вкл.). 

В договорения срок за сеч и извоз Изпълнителят по договора „Зеленика 03“ ООД, 

ЕИК 102848944 не е изпълнил задължението си в пълен обем. За горното инж. 

Александър Карагогов, на длъжност началник І-ви ГСУ  „Силкосия“ е представил 

Констативен протокол за приемане на изпълнението в обекта с вх. № ОД-03-

3/13.01.2022 г. Длъжностното лице сочи, че сечта не е изведена по цялата площ на отдел 

17:ф, което е отразено в горния протокол и в протокола за освидетелстване на сечището 

от обекта, извършено на 04.01.2022 г. Неизпълнението е в размер на 16,8%, с оглед на 

което 

 

                               Н А Р Е Ж Д А М :  

 

На основание чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 24, т. 3.3 от Договора, да се задържи 

частично в размер на 16,8% от общата стойност на внесената от „Зеленика 03“ ООД, 

ЕИК 102848944 гаранция за изпълнение на Договора - 1514,75 (хиляда петстотин и 

четиринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС. Размерът на частичното 

задържане от 16,8% възлиза на 254,48 (двеста петдесет и четири лева и четиридесет и 

осем стотинки) лева без ДДС. 

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

съобщи на „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944. 

На основание чл. 9б, ал. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 



 

 

дървесина и недървесни продукти, с публикуването на настоящата заповед на 

електронната страница на възложителя в електронната преписка на процедурата, се 

приема, че заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в 

нея обстоятелства. 

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”. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, по 

реда на АПК в четиринадесетдневен срок от съобщаването й. 

 

/…..П……./ заличени лични данни   

съгласно ЗЗЛД и  

Регламент (ЕС) 2016/679 

      Директор на ТП „ДГС Кости“ 

 


