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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-10-85  
 

гр. Карнобат, 27.03.2023 г. 
 

  На основание проведена процедура, представляваща открит конкурс за добив на 
дървесина „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад за 
обект с № 2301 (подотдели: 128 «о», 134 «г», 135 «б», 146 «п», 150 «к»), от ЛФ за 2023 г., 
находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС 
Карнобат“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”, проведена на 24.03.2023 
г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат”, във връзка с чл.23, ал.1, т.1 
от НУРВИДГТДОСПДНГП и утвърден от мен протокол от 24.03.2023 г. на комисия назначена 
за провеждане на процедурата, съгласно моя Заповед № РД-10-84/24.03.2023 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 в открит конкурс за добив на дървесина „сеч, извоз, сортиране и 
рампиране до временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 
2301, отд./подотдел: 128 «о», 134 «г», 135 «б», 146 «п», 150 «к», както следва:  

        Класиран на първо място участник №1 „КАРТАЛ 55” ЕООД, ЕИК 147157707, със 
седалище и адрес на управление: с. Манолич, общ. Сунгурларе обл. Бургас, ул. „Митко 
Палаузов” №1, представлявано от Али Ахмед Гюджен, в качеството си на управител, с 
предложена цена за извършване на услугите в размер на 70 872.00 /седемдесет хиляди 
осемстотин седемдесет и два/ лева без ДДС.         

       Класиран на второ място участник: няма. 

       Недопуснати и отстранени участници: няма. 
 

       Във връзка с горното,                                                      
                                                       ОПРЕДЕЛЯМ: 

         За изпълнител на открит конкурс с предмет „сеч, извоз, сортиране и рампиране до 
временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 2301, 
отд./подотдел: 128 «о», 134 «г», 135 «б», 146 «п», 150 «к», класираната на първо място фирма 
1 „КАРТАЛ 55” ЕООД, ЕИК 147157707, със седалище и адрес на управление: с. Манолич, 
общ. Сунгурларе обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов” №1, представлявано от Али Ахмед 
Гюджен, в качеството си на управител, с предложена цена за извършване на услугите в размер 
на 70 872.00 /седемдесет хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева без ДДС.         
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                                                                    НАРЕЖДАМ: 

Договорът се сключва в 14-дневен срок от : 
-влизане в сила на настоящата заповед; 
-съобщаването на настоящата заповед, когато е допуснато предварително изпълнение. 
 
При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по 

горната точка, гаранцията за участие се задържа. 
 Съгласно чл.9а, ал.8 от Наредбата – внесената от участника, определен за изпълнител, 

гаранцията за участие в процедурата се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. 
Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който в 5-дневен срок от 

влизане в сила на настоящата заповед, а в случай че е допуснато предварително изпълнение  - 
от издаването й, не представи свидетелство за съдимост на управителя и документ за липса на 
задължения към държавата. 

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 
участникът представя и оригинала за сравнение. 

 
Договор не се сключва с участник, който: 
- В горопосочения срок не представи необходимите докученти или представените 

такива не огговарят на условията за провеждане на конкурса. 
- 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. 
 
С оглед запазване интересите на стопанството и обществения интерес от възлагане на 

дейността, считам че следва да се пристъпи към хипотезана на чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК, 
предвид на което допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

 
        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. 
 
        На основание чл.9б, ал5 от наредбата, с публикуванета на насстоящата заповед на 
електронната страница на възложителя, се приема, че заинтересованите лица  и участниците 
са уведомени относно отразените в нея обстоятелства. 
Настоящата заповед м частта с разпореждане за предварително изпълнение може да бъде 
обжалвана от заинтересованите страни пред Административен съд – Бургас, на основание 
чл.60, ал.4 от АПК в тридневен срок от съобщаването й. 
         
       Контрол 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 Наредбата по 

          СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ                                                                чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
 
 
 
             НН/СР 


