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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

         ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

            ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ” 
________________________________________________________________ 
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   ЗАПОВЕД № РД-10-107/28.06.2022г.. 
с.Звездец   

 

 

На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите, чл.23 ал.1 т.1 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с протокол на Комисията за обстоятелствата и 

резултатите от проведения открит конкурс състоял се на 28.06.2022 г. конкурс за възлагане 

дърводобив – „Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни 

складове за Обект № 2218, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Звездец“, открит с моя  Заповед  № РД-10-99/09.06.2022г., 

 

 

ОБЯВЯВАМ  СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

       Класирам на Първо място и Определям за изпълнител на дейността:  Добив на 

дървесина - сеч, разкройване  на асортименти и извоз до временен склад, сортиране и 

рампиране на маркирана дървесина от обект № 2218  участник  „Доби лес 69“ ЕООД с ЕИК: 

206641143, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, к.к. 

„Слънчев бряг”, кв. „Камелия”, ул. общежитие „Парк” 1, ап. 401, представлявано от Дойно 

Атанасов Попов – управител.  

       Предлага за Обект № 2218, цена в размер на 59 850.00 /петдесет и девет хиляди 

осемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

       На второ място - няма;  

       Недопуснати кандидати до участие в конкурса - няма; 

 

       С оглед на гореизложеното, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Въвеждам предварително изпълнение на настоящата заповед на основание чл. 23, 

ал.3 от Наредбата. 

Мотиви: Необходимост от изпълнение на финансовия план за 2022 г., както и поради 

това, че дървесината следва да бъде добита в бързи срокове с оглед предварителни срокове, 

заложени в документацията на настоящия открит конкурс. 

 

2. Договорът с кандидата определен за изпълнител да се сключи в 14-дневния срок от 

съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител. 

3. Внесената гаранция за участие, под формата на парична сума от класирания на 

първо място участник да послужи за изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за 

изпълнение. 

4. Договорът за възлагане на дейността да се сключи с определения изпълнител, след 

като представи всички необходими документи, посочени в чл. 35, ал. 5 в срока определен в 

чл. 23, ал. 6  от Наредбата, а именно: 
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- 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.  

- удостоверение от органите на Национална агенция по приходите, че участника няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган; 

5. Документите следва да бъдат представени в 5-дневен срок от издаването на 

настоящата заповед, съгласно чл. 23, ал.6 от Наредбата. 

6. Документите по т.4 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие 

участникът представя и оригинала за сравнение.  

 

Настоящата заповед да бъде публикувана в едно с утвърдения протокол за дейността 

на  комисията в деня на издаването й на интернет страницата на ТП ДГС Звездец, както и на 

интернет страницата на „ЮИДП” ДП – гр. Сливен.  

Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й по реда на АПК, чрез ЮИДП ТП „ДГС Звездец“ до Административен съд 

Бургас. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Данаил Кръстев- зам.директор 

при ТП „ДГС Звездец”. 

 

 

 

  

 

…………....(п)…..………. 

ИНЖ.АТАНАС СПАСОВ 

ДИРЕКТОР ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ“ 

 

 

 

 

  

https://web.apis.bg/p.php?i=301352
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=11426
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=11426

