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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ДП 

ТП  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „МАЗАЛАТ” 

с.Горно Сахране; ул. „Опълченска” №1А; 04357 /2235 – тел., 04357 /2242 – факс; e-mail:dds_mazalat@аbv.bg 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-32/09.02.2022г. 

с. Горно Сахране 

 

  На основание проведена процедура „търг с тайно наддаване” за „продажба  на 

прогнозни количества  дървесина на местни търговци от временен склад” проведена на 

08.02.2022 г., от 14:30 ч. в административната сграда на ТП ДЛС „Мазалат”, във връзка с 

чл.23, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП и утвърден от мен протокол от 08.02.2022 г. на 

комисия назначена за провеждане на процедурата, съгласно моя Заповед № РД-10-

29/08.02.2022 г., и след като прецених, че мотивите за допускане, отстраняване и класиране на 

кандидатите са правилни и законосъобразни и ги възприемам изцяло: 

ОБЯВЯВАМ: 

1. Класиране на кандидатите за Купувач на „продажба  на прогнозни количества  

дървесина на местни търговци от временен склад” от обект с номер: № 2224-1,   както 

следва:  

За обект № 2224-1: 

 Класиран на първо място участник № 1 – фирма ,,КАЧАН” ЕООД гр.Крън 

 Класиран на второ място – няма. 

       

                                                          ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

2. За  купувач на „продажба  на прогнозни количества  дървесина на местни търговци от 

временен склад” от обект с № 2224-1 класираната на първо място фирма ,,КАЧАН“ 

ЕООД гр.Крън, ЕИК 123040243, със седалище и адрес на управление:  гр.Крън, общ. 

Казанлък, ул. „Петко Манолов” № 7, представлявана от Ахмет Али Качан – управител 

на фирмата, с предложена цена за покупка на 519 м³ прогнозно количество дървесина в 

размер на 67640.00 лв. без ДДС/  шестдесет и седем хиляди шестотин и четирдесет  

лева и 00 стотинки/ без ДДС. 

 

                                                           НАРЕЖДАМ: 

 

3. В седемдневен срок от влизане в сила на настоящата Заповед, купувачът определен по 

т.2 от настоящата заповед или упълномощен негов представител, да се яви в 

административната сграда на ТП ДЛС „Мазалат”, за сключване на Договор за  продажба по 

сортименти на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2224-1. 

 Може да се сключи договор с определения  купувач преди изтичане на 14 

/четиринадесет/ дневния срок от съобщаването на заповедта за избор на купувач, когато 
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определеният за изпълнител е единствения заинтересован участник и няма заинтересовани 

кандидати. 

4.  Договора се сключва в срока по т.3, след като кандидата определен за изпълнител е 

представил следните документи: 

 Удостоверение от органите на ТП на НАП, че няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, в срок до 1 месец 

преди датата на подписване на договора. 

 Свидетелство  за  съдимост  на   лицата,  които   представляват  Изпълнителя,  съгласно 

търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

където кандидатът е регистриран. 

 Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на 

договора, в размер на 5 % от стойността му във формата на внесена парична сума или 

учредена в полза на Възложителя банкова гаранция според направения от кандидата избор за 

формата на гаранцията по сметката на ТП ДЛС „Мазалат” – IBAN: BG02 RZBB 9155 1001 

4892 43 BGN при Райфайзенбанк, клон Казанлък, BIC код: RZBBBGSF. 
    С писмено заявление, заведено под вх. № РД – 06-59/ 09.02.2022 г. в деловодния регистър на 

ТП ДЛС „Мазалат”, класираната на първо място и обявена за купувач фирма ,,КАЧАН ” ЕООД 

гр.Крън, изразява категоричното си волеизявление да бъде допуснато предварително изпълнение на 

настоящата заповед /като Възложителя не възразява/ по мотиви изразени в заявлението на 

изпълнителя. 
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят 

в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът 

представя и оригинала за сравнение. 

        Договор не се сключва с кандидат, определен за купувач, който в установения срок по т.3 

не представи изискуемите документи по т.4. 

         Договор не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични задължения 

към ЮИДП ДП гр. Сливен, установен с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

5. Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по 

реда на АПК чрез Директора на ТП ДЛС „Мазалат” пред  Административен съд Стара Загора. 

6. Настоящата  заповед следва да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

чл.61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на ЮИДП ДП гр.Сливен и 

интернет страницата на ТП ДЛС „Мазалат”. 

7. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Галин Иванов – 

зам.директор на ТП ДЛС „Мазалат”. 

Изготвил: 

 

 

                                                                              

Директор ТП ДЛС: залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

                                                                                                           / инж. Деян Белемезов / 


