
 

 

 

                                                                                               

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП 
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – МАЗАЛАТ 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД -10-106/24.03.2022 година 

 

     На основание чл. 35,ал. 10 от Наредба 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) и утвърден от мен на 23.03.2022г. Протокол на  Комисията 

назначена с моя Заповед №РД-105/23.03.2022г.  за извършена проверка дали в срока по чл.35, ал.5 от 

Наредбата са постъпили документи за сключване на договор  от  фирма „Делта“ ЕООД с ЕИК 

833008208, седалище и адрес на управление: с. Дунавци,  представлявана  от  управител Неждет 

Яшар  избрана за купувач на прогнозни количества дървесина  по БДС от обект № 2230-1 на 

територията на ТП ДЛС  Мазалат, както и проверка за редовността им и съответствието им  с 

изискването  на чл.35, ал.5 от  Наредбата и с Условията за провеждането на процедура  „търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина“,  и след като  прецених, че  

констатациите и решенията  на комисията  са  законосъобразни и правилни: 

 

І. НАРЕЖДАМ: 

 

ИЗМЕНЯМ Раздел ІІ-ри на  Заповед № РД-10-70/02.03.2022г. / ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ на 

Директора на ТП Държавно ловно стопанство Мазалат, както следва: 

ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

за купувач   на  прогнозно количество добита дървесина от обект № 2230-1  класирания  на  второ 

място  участник фирма  „ФОРЕСТ ГРУП  2018“ ЕООД, с предложена   обща цена   за обекта  в  

размер на   56501,99 лв.(петдесет и шест хиляди петстотин и един  лева и 99 ст.) без ДДС.   

 

МОТИВИ: Класираният на първо място участник фирма „ДЕЛТА“ ЕООД в срока по чл.23,ал.6 от 

Наредбата не е подал Заявление за сключване на договор и не е представил  документи за сключване 

на договор, доказващи декларираните от него обстоятелства по чл.58 от Наредбата. 

 

Във връзка с констатациите на Комисията за липсата на представени документи за сключване на 

договор,които възприемам като правилни и законосъобразни,считам че са налице обстоятелствата 

посочени в чл.35,ал.9,т.1,предложение второ,поради което и на основание чл.35,ал.10 от Наредбата и 

Раздел VІІІ-ми, точка 5.3 от Условията за провеждане на търга, следва да определя за купувач на  

прогнозно количество добита дървесина от обект №2230-1  класирания  на  второ място  участник 

фирма  „Форест Груп 2018“ ЕООД, с предложена   обща цена   за обекта  в  размер 56501,99 

лв.(петдесет и шест хиляди петстотин и един лв и 99 ст.) без ДДС.   

 



 

 

 

                                                                                               

ІІІ. Всички други текстове от Заповед №РД-10-70/02.03.2022 г./ ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ на 

Директора на ТП ДЛС Мазалат остават непроменени. 

 

ІV. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по 

реда на АПК чрез ЮИДП ТП ДЛС Мазалат пред Административен съд Стара Загора. 

 

V.На основание чл.9б,ал.5 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,  с публикуването на заповедта се приема,че заинтересованите лица,  кандидатите 

или участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства. 

 

VІ.Контрола  по  изпълнението на  настоящата Заповед   възлагам  на инж. Диана Кондузова - 

зам.директор  на ТП ДЛС Мазалат.   

 

 

 

 

                                          ДИРЕКТОР ТП ДЛС  Мазалат : залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

                                  /инж. Деян Белемезов/ 

 

 

 


