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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” 
гр. Карнобат п.к. 8400, ул. „Москва” №1; тел. 0559/22173; e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-12 
гр. Карнобат, 09.01.2023 г. 

   

           На основание проведена процедура, представляваща открит конкурс за добив на 
дървесина „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана 
дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина 
франко дома на клиента“, от държавни горски територии за обект № 12306, 
отдел/подотдел: 1020/з, 1285/а,б, 1310/н,о,  от ЛФ 2023, в териториалния обхват на «ЮИДП» 
ДП гр.Сливен, ТП «ДГС КАРНОБАТ», във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от 
„НУРВИДГТДОСПДНГП” и утвърден от мен протокол от 06.01.2023 г. на комисия назначена 
за провеждане на процедурата, съгласно моя Заповед № РД-10-8/06.01.2023 г., и след като 
прецених, че мотивите за допускане и класиране на кандидата са правилни и законосъобразни, 
и ги възприемам изцяло: 

ОБЯВЯВАМ: 

         Класиране на кандидата за Изпълнител на открит конкурс за добив на дървесина „сеч, 
извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен 
склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от 
държавни горски територии за обект № 12306, отдел/подотдел: 1020/з, 1285/а,б, 1310/н,о, 
както следва:  
 
        Класиран на първо място участник № 1 „ДЪБРАВА“ ЕАД, ЕИК 812117460, със 
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №8, ет.5, представлявано от 
Ангел Николов Гъбов – в качеството си на изпълнителен директор. 
       
        Класиран на второ - няма. 
        Недопуснати и отстранени участници: няма. 

 
        Във връзка с горното,                                                      

                                                       ОПРЕДЕЛЯМ: 
          
      За изпълнител на открит конкурс с предмет „сеч, извоз, разкройване, рампиране на 
прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и 
разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии за обект 
№ 12306, отдел/подотдел: 1020/з, 1285/а,б, 1310/н,о, класираната на първо място фирма –  
„ДЪБРАВА“ ЕАД, ЕИК 812117460, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. 
„Иван Шишман” №8, ет.5, представлявано от Ангел Николов Гъбов – в качеството си на 
изпълнителен директор с предложена цена за „сеч, извоз, разкройване, рампиране на 
прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и 
разтоварване на дървесина франко дома на клиента на 873 пл.м³ в общ размер на 74 775.00 
/седемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет/ лева без включено ДДС.                                               
                                                                  
                                                                  



гр. Карнобат п.к. 8400, ул. „Москва” №1; тел. 0559/22173; e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

НАРЕЖДАМ: 

   Съгласно чл.35, ал.3, т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, най-късно в 14-дневен срок от 
съобщаването на настоящата заповед, да се сключи договор с участника определен за 
изпълнител. На основание чл.23, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в 5-дневен срок от 
издаването на настоящата заповед, определеният за изпълнител да представи в 
деловодството на ТП „ДГС Карнобат“ документите по чл.35, ал.5 от „Наредбата”. 

 
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; 
   Договорът се сключва в срока по предходната точка, след като кандидатът определен за 

изпълнител е представил следните документи: 
 Удостоверение от органите на ТП на НАП, че няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 
 Свидетелство  за  съдимост  на   лицата,  които   представляват  Изпълнителя,  съгласно 

търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
където кандидатът е регистриран. 
 Всички необходими документи, доказващи обстоятелстствата за техническа и 

кадрова, обезпеченост, които е декларирал в процедурата.  
        
       Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда 
на АПК, чрез Директора на ТП „ДГС Карнобат”, пред Административен съд Бургас. 

 
 С оглед изпълнението на финансовия план за 2023 година, предвид необходимостта от 

своевременното изпълнение на заложените годишни разчети за приходите и осигуряване 
предпоставки за успешно извеждане на мероприятията в обектите от ЛФ 2023 г., имайки 
предвид, че от ненавременното изпълнение на дейностите може да последва значителна или 
трудно поправима вреда за стопанството, както и поради необходимостта от задоволяване на 
местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023 г., на основание чл.60 от АПК, 
във връзка с чл.23, ал.3 от „Наредбата”, ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
на настоящата заповед.  
        Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва, чрез 
административния орган пред Административен съд-Бургас, в тридневен срок от 
съобщаването му. 
        Настоящата  заповед следва да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 
от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на ЮИДП ДП гр.Сливен и интернет 
страницата на ТП „ДГС Карнобат”.  
        Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж.Стоян Райков – 
зам.директор на ТП „ДГС Карнобат”. 
 
             ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
             ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от                          

             СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ                              Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
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