
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО  
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЪРЖ АВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД

А дрес: гр. Т оп оловград , ПК 6560, ул. „Ал. С там б олий ски ” №  17, тел. 0470 /52210, e-m ail: d lstopo lovgrad@ uidp-sliven .com

З А П О В Е Д  
№ РД-10-141/14.06.2022 г.

гр. Тополовград

На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от същото правно предписание 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” /’’Наредбата”/ и протокол с вх. № ОД-03-79/08.06.2022 г. на комисията назначена със 
заповед №  РД-10-139/08.06.2022г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за 
участие в открит конкурс за възлагане на услугата „товарене, транспортиране и разтоварване на 
дървесина от временен склад, съгласно приложена спецификация на територията на „Ю ИДП” 
ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград” , гр. Тополовград, открита със Заповед № РД-10- 
117/23.05.2022 г г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” и след като прецених 
констатациите и решенията на комисията за класиране, като правилни и законосъобразни, 
РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва:

За обекта - начална цена 3 600,00 лв. без ДДС, срок на договора: 30.09.2022г.
Първо място „КАРОВ“ ЕООД, ЕИК 126745251, представлявано от Н 

i Кь . управител, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.
„Гюмюрджина“ №  , с предложена цена - 3 600,00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/
без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

II. О П Р Е Д Е Л Я М:

За изпълнител на дейността: „КАРОВ“ ЕООД, ЕИК 126745251, представлявано от Н
К: ~:z : - управител, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Гюмюрджина“ 

№ ' с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 3 600,00 лв. /три 
хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

III. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност за 
обекта и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 
служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 
определения за изпълнител участник.

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 
влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 
Наредбата.

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 
назначена със заповед № РД-10-139/08.06.2022г. следва да провери редовността и

mailto:dlstopolovgrad@uidp-sliven.com


съответствието на представените документи, за което да и л и гв и  протокол, които д а  ми оъде 
предоставен за утвърждаване.

4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува 
на интернет страницата на “Ю ИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”.

5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 
срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 
Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“ .

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС 
Тополовград” -  инж. Яна Малинова.
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