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З А П О В Е Д
№ РД-04-66/12.03.2018г. 

гр. Добрич

Във връзка със Заповед № 89 /15.02.2018 г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, 
на основание чл.62, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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/, чл. 174, ал.2 от Закона за горите, 
и Протокол на Комисията от тръжна процедура № 9300-2985 от 08.03.2018 г., за 
провеждане на открития с моя Заповед № РД-04-27/16.02.2018год. EJIEKTPOHEH 
ТЪРГ за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад 
по сортиментна ведомост от годишния план за ползване за 2018 г., за Обект №14-8- 
2018 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Добрич“ с прогнозно количество от 736 
пл.куб.м., в отдели 479-а, 483-а, 128-и, 3-в1, 4-6, 4-у, 185-в, 199-у, с начална цена от 
50 670.00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 507,00 лв. и гаранция за участие от 
2534,00 лв.,

1.УСТАНОВИХ, ЧЕ:

1 .В определения срок за участие за обекта са регистрирани следните кандидати, 
по реда на депозиране на документите за участие:

„ДОБРИЧ ЛЕС 2011" ЕООД с ЕИК 201645970 седалище и адрес на управление 
в чл.2 от ЗЗЛД, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД, регистриран за допускане до участие 
на 05.03.2018 12:59.

2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените 
документи с документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА 
КОЕТО Е УСТАНОВИЛА:

Кандидат № 1 „ДОБРИЧ ЛЕС 2011" ЕООД с ЕИК 201645970 не е представил 
всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи относно обекта, а 
именно: управителят на фирма: „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД -  Атанас Ганчев 
Христов не е приложил към тръжната документация Декларация № 1 по образец, 
за липса на основание по чл. 58, ал.1, т.З от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ.

На основание чл. 64, ал.1. т.2 от Наредбата 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
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II. РАЗПОРЕЖДАМ

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед №РД-04-27/16.02.2018год. 
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за продажба на прогнозны количества добита дървесина от 
временен склад по сортиментна вед омоет от годишния план за ползване за 2018 г., за 
Обект №14-8-2018 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Добрич“ с прогнозно количество 
от 736 пл.куб.м., в отдели 479-а, 483-а, 128-и, 3-в1, 4-6, 4-у, 185-в, 199-у, с начална цена 
от 50 670.00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 507,00 лв. и гаранция за участие от 2534,00 
лв.,

Гаранциите за участие на отстранените кандидати и на кандидатите, конто не са 
класирани на първо или второ място, следва да бъдат възстановени в срок 3 работни дни 
след изтичането на срока за обжалване на заповедта за класиране и определяне на 
купувач.

III. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ

ГПрепис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС 
Добрич11, и да се изпрати на „СИДП” ДП. Решението подлежи на обжалване по реда на 
АПК. Жалбата се подава до Административен съд гр. Добрич, чрез ТП „ДГС Добрич11.

инж. ЦАНКО НИКОЛО^
Директор на“ ТП Д ГС  Добрич“
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