
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК 

_______________________________________________________ 

                              гр. Казанлък бул. “Освобождение “ №19 , тел.0431/ 6 47 76 , факс 6 47 75, dgskazanluk@uidp-sliven.com           
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-02 /03.01.2022 

 
        На основание чл.23, ал.1, т.1, във връзка с чл.23, ал.4 от  Наредба 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, в резултат от проведен открит конкурс 

по реда на чл.10, ал.1, т.9 и 10 от Наредбата и утвърден на дата 29.12.2022 г. Протокол от работата 

на Комисията по чл.21, ал.1 от Наредбата, назначена със Заповед № РД-10 -401/22.12.2022 г. на 

Директора на ДГС Казанлък за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за 

участие в Открит конкурс за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.9 и 10 от Наредбата, с 

предмет: „Ръчно отглеждане и попълване  горски култури“, в Обект № 12-23-201, в района на 

ТП ДГС Казанлък,  

                                                          

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

І. Класирането на участниците в конкурса, съгласно обявеният критерий за оценка на 

офертите „Най-ниска цена“ в следния ред: 

 

Първо място: 

„КАРТАЧ 1“ ЕООД   с ЕИК  - 112661265 , със седалище и адрес на управление : гр.Ракитово, ул. 

Ракита № 7,представлявяно от Атанас тодоров Гешев – управител, с предложена  най-ниска  цена 

за изпълнение на дейностите с предмет: „Ръчно отглеждане и попълване  горски култури“  в Обект 

№ 12-23-201, в района на ТП ДГС Казанлък, в размер на  16 600.00 (шестнадесет хиляди и 

шестстотин) лева без ДДС; 

 

Второ място:  
       „РУМЕКС“  ООД  с ЕИК  - 112630926 , със седалище и адрес на управление :  гр. Батак , пл. Ст.Божков № 3, 

представлявяно от Румен Петров Желязков – управител, с предложена  най-ниска  цена за  изпълнение на дейностите с 

предмет: „Ръчно отглеждане и попълване  горски култури“  в Обект № 12-23-201, в района на ТП ДГС Казанлък, в 

размер на 17 580.00 (седемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС; 

           

         І. Определям за изпълнител на услугата с предмет: „Ръчно отглеждане и попълване  горски 

култури“ в Обект № 12-23-201, в района на ТП ДГС Казанлък, участник:   

„КАРТАЧ 1“ ЕООД   с ЕИК  - 112661265 , със седалище и адрес на управление : 

гр.Ракитово, ул. Ракита № 7,представлявяно от Атанас Тодоров Гешев    

          

      ІІІ. Отстранени участници в процедурата: няма 

 

 

 

 

 

 



 

Предвид гореизложеното: 

 

                                                                     Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ІІІ. На основание чл.23,ал.6, в 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед определеният 

за изпълнител участник да представи в деловодството на ТП ДГС Казанлък документите по чл. 35, 

ал. 5 от „Наредбата”, подробно описани в Условията за участие в открития конкурс, а именно: 

 

1.Всички документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост.  

2. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато гаранцията за 

изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на възложителя 

банкова гаранция за изпълнение на договора;  

3.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.  

4. Удостоверение от НАП за липса на задължения.  

 

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;  

 

IV. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по 

реда на АПК чрез ЮИДП ТП ДГС Казанлък пред Административен съд Стара Загора.  

 

V.На основание чл.9б,ал.5 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, с публикуването на заповедта се приема,че заинтересованите лица, 

кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства.  

 

VІ.Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж.Тошо Петров - зам.директор 

при ТП ДГС Казанлък           

             

 

                                     Директор: Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679 

        / инж.М.Татарджийска/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


