МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”
8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-36/24.06.2020 г.
На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл.74 е, ал.1, т.1 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", наричана
за краткост „Наредбата”, относно електронен търг с еднократно ценово предложение за
продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от държавни горски територии
в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Нова Загора”, включена в условно обособен
обект 2004 К от годишния план за ползване за 2020 г., открит с моя заповед № РД-1034/04.06.2020 год., по реда на „Наредбата”, след като прецених констатациите и решенията на
комисията, отразени в Протокол относно процедура ЕТ01149 от 23.06.2020 г., като правилни и
законосъобразни и ги възприемам изцяло
ОБЯВЯВАМ:
1. Класирането на участниците в електронен търг с еднократно ценово предложение за
продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, както следва:
За обект № 2004 К, при начална цена на обекта 63766,00 (шестдесет и три хиляди
седемстотин шестдесет и шест) лева без включен ДДС, общо количество стояща
дървесина на корен 1892 (хиляда осемстотин деветдесет и два) пл. куб. м. по дървесни
видове и асортименти , съгласно одобрен график и план – сметка, неразделна част от
документацията на процедурата и краен срок за изпълнение – 31.12.2020 г. :
Първо място: „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 104094012 с достигната
цена 64010,00 (шестдесет и четири хиляди и десет) лева без включен ДДС.
Второ място: Няма
2. Въз основа на горното класиране ,
ОПРЕДЕЛЯМ:
За Купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2004 К
класирания на първо място участник фирма „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК:
104094012, с предложена цена 64010,00 (шестдесет и четири хиляди и десет) лева без
включен ДДС.
НАРЕЖДАМ:
Съгласно чл. 35, ал. 3., т. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, най-късно в 14 дневен срок от
влизане в сила на настоящата заповед , да се сключи договор с участника определен за

купувач. На основание чл. 74 е , ал.6 от Наредбата, в 5 – дневен срок от вкизане в сила на
настоящата заповед определеният за купувач да представи в деловодството на ТП „ДГС Нова
Загора” документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, подробно описани в Раздел VII от
Условията за участие в процедурата.
Договор не се сключва с участник, определен за купувач, 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.
3. Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК на
класираните участници в 3-дневен срок и да се публикува по реда на чл.74e, ал.3 от
„Наредбата”.
4. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда
на АПК чрез ЮИДП ТП „ДГС Нова Загора” пред Административен съд Сливен.
5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам. директор ТП „ДГС
Нова Загора” – заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД.

ДИРЕКТОР ТП „ДГС Нова Загора”: /п/ …чл. 2 от ЗЗЛД....
/ заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/

