
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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                         с. Тича, общ. Котел,  ул. «Г. Димитров» № 01; e-mail: dgsticha@uidp-sliven.com 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД- 10- 102/20.10.2022г. 

с.Тича, общ. Котел. 

 

 

    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-10-99/17.10.2022г. за провеждане на 

процедура „открит конкурс“ за възлагане на услуга: „добив на дървесина“ включваща 

сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана 

дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38, ал. 

2, т. 1 от Наредбата, от отдели, включени в ЛСФ 2022 г. на ТП ДГС Тича, 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 

№2222 както следва: първо място - фирма  „ДЕМЕТ“ ЕООД 

второ място - няма 

 

 

ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на  услугата „добив на дървесина“ от обект №2222 

класираната на първо място фирма: „ДЕМЕТ“ ЕООД, ЕИК:119033346, със седалище и 

адрес на управление: с. Тича, ул. „Георги Димитров“ № 95, представлявана от Христо Русев 

Киров - управител на фирмата, с предложена обща цена за обекта в размер на /  92894,00 

/деведесет и две хиляди осемстотин деведесет и четири лева и 0 ст./ без ДДС 

 

 

НАРЕЖДАМ 

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 дървесина и с оглед на 

стръмен и недостъпен терен, РАЗПОРЕЖДАМ:  

 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед, съгласно горепосочените 

мотиви. 

 

 В 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, определеният за изпълнител участник да 

представи в деловодството на ТП ДГС Тича 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; 

 

  

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. 

 

  
*/П/П/ 

* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

ИНЖ. КРАСИМИР НИКОЛОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП 

          „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА” 
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