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            МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    
       ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

                      ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕЛХОВО“ 

_________________________________________________________ 
Адрес: гр. Елхово, ПК 8700, ул. „Сан Стефано” № 13, тел.0478 88262, e-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-29 

от 15.02.2023г., гр.Елхово 

  

 

На основание чл.23, ал.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”/ в сила от 06.12.2011г.Приета с ПМС № 316 от 

24.11.2011г. обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. 

бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.,изм. и доп.  ДВ, бр.26 от 29 март 2019 г. в сила 

от 29 март 2019г/, която ще се нарича в този текст за краткост, само „Наредбата за 

дейностите в горите” или „Наредбата” и протокол на комисията за провеждане на 

процедура „Открит конкурс“ с предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и 

рампиране на дървесина от обект № 2327, открита с моя заповед № РД-10-

20/27.01.2023г.,  

РЕШИХ: 

1.Процедурата „Открит конкурс” за обект № 2327, печели Участник „Нилекс СА“ 

ООД, ЕИК 202147741, представляван от Атанас Гидиков и Светлозар Милушев – 

управители, със седалище и адрес на управление гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.Търговска № 

161, с предложена от участника цена за обекта 960,00лв. /деветстотин и шейсет лева/ без 

ДДС. 

2. На второ място: Няма кандидат. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

3. За изпълнител на дейностите в Обект № 2327: „Нилекс СА“ ООД, ЕИК 202147741, 

представляван от Атанас Гидиков и Светлозар Милушев – управители, със седалище и 

адрес на управление гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.Търговска № 161, с предложена от 

участника цена за обекта 960,00лв. /деветстотин и шейсет лева/ без ДДС. 

4. Гаранцията за изпълнение на услугата е абсолютна сума в размер на 5% от 

предложената цена за Обект № 2327, в размер на 48,00 лв. / четиридесет и осем лева/. 

Когато гаранцията за участие се припокрива с размера на гаранцията за изпълнение, 

гаранцията за участие се трансформира в такава за изпълнение. 

5. Гаранцията за участие в процедурата на „Нилекс СА“ ООД се задържа и не се 

възстановява, ако същият откаже да подпише договор за възлагане на „Добив на 

дървесина- сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина“, съгласно чл.32, т.3 от 

„Наредбата за дейностите в горите“.  

6. С настоящата заповед допускам предварително изпълнение на същата, на основание 

чл.23, ал.3 от Наредбата във връзка с чл.60, ал.1, изречение първо, последно предложение 

от АПК за сключване на договор за изпълнение. С оглед недопускането на вреда поради 

закъснение на изпълнението на акта, която вреда би се изразила в невъзможност ДГС 
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Елхово да изпълни качествено поетите задължения и с оглед факта, че дървесината има 

характер на бързоразваляща се вещ. 

7. Договорът се сключва с участника, определен за изпълнител, който в 5-дневен срок 

от съобщаване на настоящата заповед, предостави документите по чл.35, ал.5 от 

„Наредбата“. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и 

се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено 

копие кандидатът представя и оригинала за сравнение. 

8. Договор не се сключва с участник, който:  

- в срока по т.5 не представи посочените в нея документи или представените такива не 

отговаря на условията за провеждане на процедурата; 

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган;  

- има парични задължения към „ЮИДП” ДП – гр. Сливен, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган;  

9. Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се 

публикува на интернет страницата на „ЮИДП” ДП – гр. Сливен и ТП ДГС Елхово. 

10. Контрол по изпълнение на заповедта ми възлагам на зам.-директор при ТП„ДГС 

Елхово” – инж. Кирил Кирилов . 

 

Настоящата заповед може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Елхово” пред 

съответния Административен съд и/или пред Директора на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен по 

реда на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването ú. 

 

 
Вярно с оригинала, подписан на хартия. 

Данните са заличени на основание  

Регламент (ЕС) 2016/679 

ИНЖ. НИКОЛАЙ МИШИНЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО ЕЛХОВО” 

 

 
Вярно с оригинала, подписан на хартия. 

Данните са заличени на основание  

Регламент (ЕС) 2016/679 

Съгласувал: 

Кирил Кирилов                              Зам. директор      …………….  дата: 15.02.2023г. 

(собствено и фамилно име)    (длъжност)     (подпис) 
 

Вярно с оригинала, подписан на хартия. 

Данните са заличени на основание  

Регламент (ЕС) 2016/679 

Изготвил: 

Ирена Янева                               Юрисконсулт      …………….  дата: 15.02.2023г. 

(собствено и фамилно име)    (длъжност)       (подпис) 

 

 

 
 


