
 

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 

З А П О В Е Д 

 

№ РД- 10- 136/19.12.2022г. 

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 № ПО-

09-247 от 16.12.2022 г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-132/ 16.12.2022 

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 № 2305 

включена в годишния план за ползване за 2023 г. открит с моя Заповед № РД-10.117 от 

29.11.2022г., след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране 

и за отстраняване на участниците, като правилни и законосъобразни,  

 

 

О Б Я В Я В А М : 

 

Класирането на участниците в открития конкурс съгласно критерия „най- ниска цена“ 

за Oбект № 2305”   включена в годишния план за ползване за 2023 г. , включващ 

отдели/  подотдели: 143 ж, 161 а, 192 в, 194 г, , общо количество: 1244 пл.м3, начална 

цена: 50240,00. /петдесет хиляди двеста и четиридесет  лева и 0 ст./ без ДДС и 2512,00 

лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева и 0,00 ст./ гаранция за участие и срок за 

изпълнение: 31.12.2023 г. 

 

 

 

На първо място класира: ЕТ „Гинка Николова”, ЕИК 127602683, с предложена  цена 

в размер на – 50240,00. /петдесет хиляди двеста и четиридесет  лева и 0 ст./ без ДДС. 

 

На второ място: няма класиран 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

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 № 2305, предмет на открития конкурс, класирания на първо място 

за Обект № 2305- ЕТ „Гинка Николова”, ЕИК 127602683, с предложена  цена в 

размер на – 50240,00. /петдесет хиляди двеста и четиридесет  лева и 0 ст./ без ДДС. 

 

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“. 

В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да се сключи писмен 



договор за покупко-продажба на дървесина. 

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”. 

 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

съобщаването и по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен. 

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 
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