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З А П О В Е Д 

№ РД -10- 181 

Ст.Загора 08.04.2022 година 

 

                        На основание чл.23,ал.1,т.1 и утвърден от мен Протокол на  Комисия назначена съгласно моя Заповед 

№РД-10-178/07.04.2022г.  за провеждане на процедура  „ открит  конкурс“  за  възлагане  на  услуга с предмет : 

Отглеждане на горски култури  на  територията   на  ТП ДГС Стара Загора – обект №225201, и след като  

прецених, че  констатациите и решенията  на комисията  са  законосъобразни и правилни : 

І. ОБЯВЯВАМ класиране на участниците в  процедура „открит  конкурс“ за  възлагане  на  услуга с предмет: 

Отглеждане на горски култури  на  територията   на  ТП ДГС Стара Загора, обект  №225201, както  следва:   

          първо място -  фирма  „Агресия 99“ ЕООД ,   гр.Стара Загора. 

          второ  място -  няма.  

ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ  за изпълнител  на  услугата  с предмет : Отглеждане на горски култури  на  територията   на  ТП 

ДГС Стара Загора, обект № 225201  класираната  на  първо място  фирма  „Агресия 99“ ЕООД,   ЕИК 123645648,   

със седалище   и   адрес на   управление: гр. Стара Загора,  ул. Бр.Жекови, №57,  представлявана от  Диян Иванов  - 

управител  на  фирмата, с предложена   обща цена   за обекта  в  размер на   146005,59лв. / сто  четиридесет и шест  

хиляди   и пет лв.   петдесет и девет  ст./  без ДДС.   

ІІІ. НАРЕЖДАМ на основание чл.23,ал.6, в 5-дневен срок от влизане в сила 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, а именно: 

1.Всички документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост. 

2. 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; 

3.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.  

4. Удостоверение  от  НАП  за  липса  на  задължения. 

 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; 

IV. 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. 

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.Контрол  по  изпълнението на  настоящата Заповед   възлагам  на инж.Иван Гагов - зам.директор  при  ТП ДГС 

Стара Загора.   

 

 

 

 

 

 

 

                                          ДИРЕКТОР ТП ДГС  Стара Загора :……*/п/……….. 

   /инж. Иван Чергеланов/  * зал. Съгл.Регламент(EC)2016/679      

 

 

 

 

 

 


