МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БУРГАС”
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000, ул. „Цар Иван Шишман” № 8, ет. 2, тел. +359 56 842 369,
факс +359 56 842 577, e-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД – 10 – 12
гр. Бургас, 19.01.2022 год.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и чл. 35, ал. 4 от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти“ наричана на кратко „Наредбата“,
І. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на “Добив на дървесина - сеч, извоз,
сортиране и рампиране до временен склад „Димчовица” в землището на с. Вършило,
общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2206 - отдели/подотдели 155 ж, 156
е, 156 з с общо количество 1571 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията
на ТП “ДГС – Бургас” - „ЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 202506977, седалище и адрес
на управление: гр. Царево, ул. „Васил Левски“ № 24, представлявано от Мариян
Атанасов Атанасов – управител, с предложена цена – 41 788,60 лв. без ДДС –
класиран на второ място с влязла в сила моя заповед № РД-10-643/20.12.2021 год..
МОТИВИ:
След проведен открит конкурс за Добив на маркирана дървесина - сеч, извоз,
сортиране и рампиране до временен склад от Обект № 2206, гори държавна
собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” в резултат на който с решение №
РД-10-643/20.12.2021 год., „ДЕЛТА“ ЕООД е класирано на първо място и определено
за изпълнител на услугите, и след представяне от страна на дружеството, в срока по чл.
23, ал. 6 от „Наредбата“ на документите по чл. 35, ал. 5 от същата, ТП „ДГС –
Бургас“ е отправило покана на 13.01.2022 год. за сключване на договор за
горепосочения обект. До изтичане на срока посочен в поканата – 12.00 часа на
17.01.2022 год. и до края на работния ден в стопанството не се е явил или свързал
представител на „ДЕЛТА“ ЕООД и не са постъпили подписани договори.
В резултат на гореописаното и на основание чл. 35, ал. 4 от „Наредбата“,
класираният на второ място участник - „ЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД се определя за
изпълнител на Добив на маркирана дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до
временен склад от Обект № 2206, по цената предложена от участника при провеждане
на открития конкурс.
ІІ.НАРЕЖДАМ:
1. Договорът с кандидата „ЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД да се сключи в 14-дневен
срок от влизане в сила на настоящата заповед за определяне на изпълнител, съгласно
чл. 35, ал. 3, т. 1 от Наредбата.
2. Договорът за възлагане на дейността да се сключи с определения изпълнител,
след като представи всички необходими документи, посочени в чл. 35, ал. 5 от
Наредбата, а именно:

- номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в
полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;
- свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.
Документите по т.2 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. Внесената гаранция за участие, под формата на парична сума от определения
за изпълнител да послужи за изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за
изпълнение.
4. На основание чл. 32, т. 3 от „Наредбата“ - гаранцията за участие за обект
2206 на „ДЕЛТА“ ЕООД да бъде задържана в полза на ТП „ДГС Бургас“ .
5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС
Бургас“.
Настоящата
заповед
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на
Административнопроцесуалния кодекс пред АС – Бургас чрез „ЮИДП“ ДП, ТП „ДГС
Бургас“.
Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на заместник
директора и главния счетоводител на ТП „ДГС Бургас” .
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