
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
ТИ: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

З А П О В Е Д
2017г.

за класиране на участниците и определяне на купувач за Обект №11-2-2017- ТП ДГС
Цонево

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №366 /06.11.2017г на 
директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 и във вр с чл.69, ал.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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; 
изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и дои. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 
02.12.2016г.)- (Наредбата) , чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в 
Протокол на Комисията от 24.11.2017г. , назначена със Заповед № 358/23.11.2017г. на 
директора на ТП ДГС Цонево за провеждане на електронен търг по реда на чл.74 във вр 
с чл. 66, ал.2, т.5 от Наредбата, обявен със Заповед №333/06.11.2017г.на Директора 
на ТП ДГС Цонево вр. Заповед №366/06.11.2017г. на Директора на СИДП ДП -  гр. 
Шумен

1.У СТ АНОВИХ, ЧЕ
За участие в електронен търг за продажба на действително добита дървесина на 

временен склад от годишен план за ползване за 2017 година от държавна горска 
територия на ТП ДГС Цонево за Обект 11-2-2017г. са регистрирани следните 
кандидати:
 1 Кппьтаи тпрй-ям-п“ О О Н, (-.еляииту--------------  — шление: гр.Дългопол,

чл.2 от ЗЗЛД чл.2  от 33/1Д МК ЛЛ.2 от З З Л Д  влявано от управител

чл.2  от ЗЗЛ Д2.»Михайлов леспроект» ЕООД, ЕИК ' ^  седалище и адрес на
-----------------------------   " №69- къща, преде шьлхьсшо от управител- Михаил

чл.2 от ЗЗЛ Д  чл.2 от ЗЗЛ Д
Н.РЕШИХ:

Участникът „Болкан трейжър“ ООД се е придържал към изискванията на ТП 
ДГС Цонево и е представил всички необходими и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия и отговаря на изискванията на Наредбата , и 
не са налице обстоятелства за отстраняването му.

Участникът «Михайлов леспроект» ЕООД се е придържал към изискванията на 
ТП ДГС Цонево и е представил всички необходими и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия и отговаря на изискванията на Наредбата , и 
не са налице обстоятелства за отстраняването му.

Мотивиран от изложеното

III. ОБЯВЯВАМ:

Следното класиране за Обект №11-2-2017- ТП ДГС Цонево от електронен търг за 
продажба на действително добита дървесина на временен склад на държавна горска



територия на ТП ДГС Цонево, с количество от 50 пр.куб.м., при начална цена в размер 
на 2000.00 лева без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 20,00 лева.

НА ПЪРВО МЯСТО: »Михайлов леспроект» ЕООД, ЕИК чл.2 от ЗЗЛД
седалище и ад! чл 2 от ЗЗЛД чл.2  от ЗЗЛД * “ №69'  къща’ представлявано
от управител- М й- високата предложена цена в
размер на 2200.00 лева без ДДС

НА ВТОРО МЯСТО: — -------------------
„Болкан трейжър“ ООД, седалище чл.2 от ЗЗЛ Д  оавление: гр.Дългопол, 

с " *■, ЕИК  ̂ гавлявано от управител
I л ;на в размер на 2180.00 лева без ДДС.

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от
ДЕЛЯМ ЗА КУПУВАЧ:

За Обект №11-2-2017- ТП ДГС Цонево от електронен търг за продажба на 
действително добита дървесина на временен склад на държавна горска територия на ТП
ТП ДГС Цонево, с количество от 50 пр.куб.м ппп п ш т т т т . п  1 а  в  размер на 2000.00
лева без ДДС и стъпка на наддаване в размер н чл  ^  от  ^З  Л Д

»Михайлов леспроект» ЕООД, ЕИК ' ~ седалище и адрес на
” ~~ "  ' _ дставлявано от управител- Михаил

чл.2 от ЗЗЛ Д  чл.2 от ЗЗЛ Д  чл.2 от ЗЗЛ Д  кена йена в Р^м ер  на 2200.00 лева
. . .  — __ _______  __ ___ ^  х дървесина описана по вид в
документацията за Обект 11-2-2017г. -  ТП ДГС Цонево, като участникът следва да 
заплати гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от достигнатата цена, а именно: 
110.00 лева

У.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
1.С настоящата Заповед закривам тръжна процедура №  9261-2685 от 24.11.2017 

г., за Обект № 11-2-2017.
2.Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС 

Цонево“, и да се изпрати на „СИДП” ДП, а на кандидатите да се връчи по реда на чл. 61 
от АПК.

3.Договор с купувача да се сключи в 7-седем дневен срок от влизане в сила на 
заповедта.

3.1. Заповедта влиза в сила 14-дни след съобщаването и, а ако е допуснато 
предварително изпълнение - 3-дни след съобщаването и.

3.2.При сключването на договора КУПУВАЧА да представи следните 
документи:

-удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган с дата на издаване 
след датата на определяне на кандидата за спечелил.

-свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните 
органи на търговеца;

-документ от „СИДП“ ДП -  Шумен, за липса на непогасени задължения към 
предприятието и неговите териториални поделения -  задължително в оригинал, с 
дата не по-рано от един (1) месец, считано от крайната дата на депозиране на 
заявлението за участие.

-документ за внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 110.00 лева.

- д о к у м е н т  з а  ИЗВЪрН“ 2“ 0  п п я т а н р  и  а—1ПП % . ( f T 1} " п п п р д т а ^  г»т т т р н я т я  ч я  nfjpTTT ,1Уо 1 1 -

2-2017 по сметка на ТГ чл 2 от ЗЗЛД чл.2  от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД
CECBBGSF, при банкг



4. Внесената от кандидатите гаранция за участие в процедурата от 100,00 лв., 
следва да се освободи от лицето опериращо с банковата сметка по която е внесена 
както следва:

4.1. На класирания на второ място -  след сключването на договора.
4.2. На класирания на първо място -  след сключване на договора.
5. Ако спечелилият кандидат откаже да подпише договора, да се задържи 

гаранцията му за участие и да се покани класирания на второ място за сключване на 
договор при цена от 2180.00 лева без ДДС, и гаранция за изпълнение от 109.00 лв.

6. На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на 
настоящата Заповед.

7.Решението подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава до 
Административен съд гр.Варна, чрез директора на ТП „ДГС Цонево“.

Д И РЕ К Т О ^;'Г ^^ч,
Л Д  у г *  r . ^1.-- .......... ...  ....

ИНЖ.

чл.2 от ЗЗЛ Д


