МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат
8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
РД – 10 – 277
гр. Карнобат,05.09.2019 г.

На основание чл.74e, 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 (Наредбата), във връзка с утвърдения от мен
протокол на комисията назначена с моя Заповед № РД-10-276/ 05.09.2019 г. за проведен
електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни
количества, стояща дървесина на корен от обект №11904, отд./подотдел 1037-в; 1038в,д, общо прогнозно количество 680 пл.куб. м., находяща се на територията на ТП
„ДГС Карнобат”, Лесфонд 2018
ОПРЕДЕЛЯМ за купувач:

На първо място за обект 11904, с предложена цена от 36 559,00 лв. без ДДС
(тридесет и шест хиляди петстотин петдесет и девет) лева без ДДС „ИМЕЛОС” ООД с
ЕИК127565797, със седалище и адрес на управление: гр.Върбица, ул. „Септемврийско
въстание” № 133а, представлявано от Ахмед Амза.
Недопуснати кандидати до участие в търга и причини за тяхното отстраняване: няма,
поради липса на други участници в процедурата.
С оглед горното,
НАРЕЖДАМ:
1. Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Карнобат” и
”ЮИДП” ДП – Сливен http://auction.uidp-sliven.com.
2. Крайният срок за осъществяване на дейностите, подробно описани в проекта на договора
за покупко-продажба е 31.12.2019 г., а крайния срок на задължението на купувача да заплати
дървесината са подробно описани в проекта на договора.
3. В случай на забава на уговорените плащания по договора гаранцията за изпълнение
остава в полза на продавача. Дървесината се предава след заплащане на продажната цена и след
съставяне на фактура от ТП „ДГС Карнобат” за заплатената дървесина. Собствеността върху
дървесината преминава върху купувача с подписването на предавателно-приемателен протокол.
4. Договорът се сключва в 14- дневен срок от:
Влизане в сила на заповедта за определяне на купувач
Съобщаване на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато
предварително изпълнение

5. Договор не се сключва с определения за купувач участник, който в 5 /пет/ дневен срок
от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач или издаване на настоящата заповед не
представи удостоверение за липса на задължения към НАП (важи 1 месец от неговото издаване),
номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума- в случаите, когато гаранцията за
изпълнение надвишава гаранцията за участие или учредена в полза на ТП „ДГС Карнобат” банкова
гаранция за изпълнение на договора; свидетелство за съдимост на лицата, които представляват
дружеството/физическото лице търговец/ (валидно шест календарни месеца). Документите следва
да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от
кандидата копие. При представяне на зеверено копие, кандидатът представя и оригиналът за
сравнение.
Договор не се сключва с кандидат, който има парични задължения към „ЮИДП” ДП Сливен и ТП „ДГС Карнобат”, установени с влязъл сила акт на компетентен държавен орган.
7. Гаранцията за изпълнение е 10 % от достигнатата цена за обекта и се освобождава в срок
от 10 работни дни, съобразно чл.33 от Наредбата и условията, уговорени в договора.
8. Заповедта подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60 от АПК (във
връзка с изпълнението на годишния план за реализация на дървесина и запазване интересите на
стопанството, изразяващи се в изпълнение на финансовия план за 2019 година). Разпореждането за
предварително изпълнение може да се обжалва, чрез административния орган пред съда, в
тридневен срок от съобщаването му.
Настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата по пощата, чрез куриерска
фирма с обратна разписка или на ел.поща на мейла, с който кандидата е регистриран в системата за
електронна търговия.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез
директора на ТП „ДГС Карнобат,, ЮИДП ДП, Сливен пред Административен съд-Бургас.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Стоян Райков- зам. директор на ТП
“ДГС Карнобат”.

Директор ТП „ДГС Карнобат”:..........* П...........................
(инж. Светлин Водев)

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

