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-10-27/01.03.2021 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 таен 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 2103 К НЗ от годишния план за ползване за 2021 г., открит с моя заповед № РД-1020/12.02.2021 год., по реда на „Наредбата”, след като прецених констатациите и решенията на
комисията, отразени в Протокол относно процедура ЕТ01489 от 01.03.2021 г., като правилни и
законосъобразни и ги възприемам изцяло
ОБЯВЯВАМ:
1. Класирането на участниците в електронен таен търг с еднократно ценово
предложение за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, както следва:
За обект № 2103 К НЗ, при начална цена на обекта 33993,00 (тридесет и три
хиляди деветстотин деветдесет и три) лева без включен ДДС, общо количество стояща
дървесина на корен 773 (седемстотин седемдесет и три) пл. куб. м. по дървесни видове и
асортименти , съгласно одобрен график, неразделна част от документацията на процедурата и
краен срок за изпълнение – 31.12.2021 г. :
Първо място: „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 104094012 с предложена
цена 36093,00 лева (тридесет и шест хиляди и деветдесет и три лева) без включен ДДС.
Второ място: „АНТОНИС - 06” ЕООД, ЕИК: 160118068 с предложена цена
35555,55 лева (тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и пет лева и петдесет и пет
стотинки) без включен ДДС.
2. Въз основа на горното класиране ,
ОПРЕДЕЛЯМ:
За Купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2103 К НЗ
класирания на първо място участник фирма „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК:
104094012 с предложена цена 36093,00 лева (тридесет и шест хиляди и деветдесет и три
лева) без включен ДДС.
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” – инж. П. К..
РАЗПОРЕЖДАМ:
6. Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. Разпореждането, за
допускане на предварително изпълнение, подлежи на обжалване от участниците в търга за
обекта по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК, чрез ТП „ДГС Нова Загора”, гр. Нова Загора, пред
Сливенски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му.
МОТИВИ :
Съгласно спецификата на възлаганата дейност „Продажба на прогнозно количество
стояща дървесина на корен ” от Държавни горски територии и в частност „Извеждане на
възобновителни сечи”, които следва да се извършват в период на неактивна вегитация, се
налага срочност на предприеманите действия. Това ще предпази от вредни въздействия върху
съществуващия подраст, което е основна цел от провежданите мероприятия. По този начин ще
се запази доброто състояние на горската територия, която се стопанисва от ТП „ДГС Нова
Загора”.
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