МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА”
 с. Тича, общ. Котел, ул. «Г. Димитров» № 01; e-mail: dgsticha@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД- 10- 64/19.08.2022г.
с.Тича, общ. Котел.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с 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” /”Наредбата”/, и във връзка с протокол с входящ № ПО09-146 от 19.08.2022 г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-60/ 16.08.2022
г., за провеждане на открит конкурс с предмет : „Сеч, извоз, сортиране, рампиране на
дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича от обект № 2214”
включена в годишния план за ползване за 2022 г. открит с моя Заповед № РД-10.57 от
12.08.2022 г., след като прецених констатациите и решенията на комисията за
класиране и за отстраняване на участниците, като правилни и законосъобразни,
ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците в открития конкурс съгласно критерия „най- ниска цена“
за обект № 2214” включена в годишния план за ползване за 2022 г. , включващ
отдели/ подотдели:/ 186 „д“, 187 „б“, общо количество: 530 пл.м3, начална цена:
17737,60. /седемнадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 60 ст./ без ДДС и
886,88 лв./осемстотин осемдесет и шест лева и 0,88 ст./ гаранция за участие и срок за
изпълнение: 31.12.2022 г.
На първо място класира: - ЕТ „Гинка Николова”, ЕИК 127602683, с предложена цена
в размер на – 11237,00. /единадесет хиляди и двеста и тридесет и седем лева и 00 ст./
без ДДС.
На второ място класира„КИНГВАЛД” ЕООД, ЕИК 201158119, с предложена цена в
размер на – 15000,00. /петнадесет хиляди лева и 00 ст./ без ДДС.
На трето място класира: „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК 205731915, с предложена цена в
размер на – 16937,00. /шестнадесет хиляди и деветстотин и тридесет и седем лева и 00
ст./ без ДДС.
Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата сеч,
извоз, сортиране, рампиране на дървесина до временни складове на територията на ТП
ДГС Тича от обект № 2214, предмет на открития конкурс, класирания на първо място
за обект №2214 ЕТ „Гинка Николова”, ЕИК 127602683, с предложена цена в размер
на – 11237,00. /единадесет хиляди и двеста и тридесет и седем лева и 00 ст./ без ДДС.

МОТИВИ
Във връзка, със заявени количества за закупуване на дървесина от кметове на селата на
територията на ТП „ДГС Тича“, възлизащи на 8050 м3 и добити към момента 240 м3.
С оглед запазване на интересите на стопанството, на основание чл. 23, ал. 3, от
наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, за обезпечаване на навременно изпълнение във връзка с
чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, във връзка с бързото и ефективно
реализиране на дърва за огрев за местно население, РАЗПОРЕЖДАМ:
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед, съгласно
горепосочените мотиви.
АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ:
Предварителното изпълнение подлежи на оспорване по реда на чл. 60, ал. 5 от
Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК 5.
Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованото лице по реда на чл. 61 от АПК в
3– дневен срок и да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Тича” и
„ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 23, ал. 4 от „Наредбата”.
Да се сключи писмен договор със спечелилия процедурата участник при спазване
изискванията на ЗЗД и чл. 35 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.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Айхан Шабанов – заместник
директор.
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