МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА
Адрес: гр. Стара Загора, ПК 6008, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, тел. 0889320855 e-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД -10- 183
Ст. Загора, 08.04.2022 година
На основание чл.23, ал.1, т.1 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 и
утвърден от мен Протокол на Комисия назначена съгласно моя Заповед №РД-10-173/05.04.2022 г. за провеждане на
процедура „открит конкурс“ за възлагане на услуга: „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество
маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на
клиента“, от отдели, включени в ЛСФ 2022г. на ТП ДГС Стара Загора, и след като прецених, че констатациите и
решенията на комисията са законосъобразни и правилни :
І. ОБЯВЯВАМ класиране на участниците в процедурата за „добив на дървесина“ от обект №225121, както следва:
първо място - фирма „Агресия 99“ ЕООД
второ място - няма
ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на услугата „добив на дървесина“ от обект №225121 класираната на първо място
фирма „Агресия 99“ ЕООД, ЕИК 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“
№57, вх.А, ет.2, ап.27, представлявана от Деян Генчев Иванов - управител на фирмата, с предложена обща цена за
обекта в размер на 107622,00 лв. (сто и седем хиляди шестстотин двадесет и два лв.) без ДДС.
ІІІ.ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповед на основание чл.23, ал.3 от
НУРВИДГТДОСПДНГП и във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, със следните МОТИВИ:
Закъснение изпълнението на акта би довело до значителна или трудно поправима вреда за Възложителя ТП
ДГС Стара Загора, а именно невъзможност за задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев, което
ще доведе до накърняване на търговската репутация на стопанството, и заедно с това ще бъдат засегнати важни
държавни и обществени интереси.
IV. На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да бъде
обжалвано чрез Директора на ТП ДГС „Стара Загора” пред Административен съд гр.Стара Загора в тридневен срок от
съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
V. НАРЕЖДАМ на основание чл.23,ал.6, във връзка с ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в 5-дневен срок от издаването
на настоящата заповед определеният за изпълнител участник да представи в деловодството на ТП ДГС Стара Загора
документите по чл. 35, ал. 5 от „Наредбата”, подробно описани в Раздел VIII от Условията за участие в открития
конкурс.
Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:
а) в установения срок не представи необходимите документи или представените документи не отговарят на
условията за провеждане на процедурата;
б) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
VІ. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК чрез
ЮИДП ТП ДГС Стара Загора пред Административен съд Стара Загора.
VІІ. 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.
VІІІ. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Иван Георгиев Гагов - зам. директор на
ТП ДГС Стара Загора.

ДИРЕКТОР ТП ДГС Стара Загора : залич. на осн. Регл (ЕС)2016/679
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