
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
ТИ: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”
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за класиране на участниците и определяне на купувач за Обект №11-5-2018- ТП ДГС
Цонево , тръжна процедура № 9261-3185

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №179 /25.04.2018г на 
директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, 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 (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 доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 
(Наредбата) , чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 
Комисията от 16.05.2018г. , назначена със Заповед №114/15.05.2018г. на директора на 
ТП ДГС Цонево за провеждане на електронен търг по реда на чл.74 във вр с чл. 49, ал. 1, 
т.5 от Наредбата, обявен със Заповед №98/25.04.2018г.на Директора на ТП ДГС 
Цонево вр. Заповед №179/25.04.2018г. на Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен

1.УСТАНОВИХ, ЧЕ:

За участие в електронен търг за продажба на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен от тепмтппия на ТП ДГС Цонево за Обект 11-5-
2018г. са регистрирани сле

1.»Мнхайлов леспр чч 0 от ЗЗЛЛ СЪС седалище и аДРес на
Варна, yj ~ шо от управител- Михаил

чл.2 от ЗЗЛ Д
Холщ седалище и адрес на

управление: гр.Варна, чл.2 от ЗЗЛД чл 2 от ЗЗЛД i0 °Т УпРавител" Атанас 
чл.2 от ЗЗЛД

П.РЕШИХ:
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.

Участникът »Вилидж Холидейз» 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 №11-5-2018- ТП ДГС Цонево от електронен търг за 
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от държавна горска



територия на Т П  ДГС Цонево , с количество от 17П0 пи етб.м. . п р и  начална цена в 
размер на 105572.00 лева без ДДС и стъпка на на

НА ПЪРВО МЯСТО: «Михайлов леег т ! със
седалище и адрес на управление: гр.Варна, 3 ' ’ 0Т ^  зно от
управител- Михаил Михайлов, потвърдил най- _ чер на
117188.00 лева без Д Д С ---------- ----------------------------

:: а  в т о р о  м я с т с
»Вилидж Холидейз ч л .2 о т З З Л Д  и ? едалище и адрес на

щение: гр.Варна, ул Чл от ЗЗЛД , от управител- Атанас

чл.2 от ЗЗЛД

управление: гр.Варна, ул * ■ Ui лоЛ Д  , ох управител- Атанас
ожена ценс „ 
и участници- няма

1У.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КУПУВАЧ;
За Обект №11-5-2018- ТП ДГС Цонево от електронен търг за продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от държавна горска територия на ТП
ДГС Цонево , с количество от 1709 пл.кублм пгш-^чална цена в размер на 105572.00
лева без ДДС и стъпка на над Ю лева.

«Михайлов леепроект 4J[ о от 3 3 д д  78 със седалище и адрес на
ъВарна, ул.“С шлявано от управител- Михаил

чл.2 от ЗЗЛ Д  сърдил най- в] г  ......._,„.а в размер на 117188.0(0) лева без
..ане на 1709 пл.куб.м. прогнозни количества стояща дървесина на корен 

описана по вид в документацията за Обект 11-5-2018г. -  ТП ДГС Цонево, като 
участникът следва да заплати гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от 
достигнатата цена, а именно: 5859,40 лева

У.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
1.С настоящата Заповед закривам тръжна процедура № 9261-3185 за Обект № 

11-5-2018.
2.Препис от Заповедта да се изпрати на СИДП ДП Шумен за сведение и 

публикуване в интернет страницата на предприятието.
3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на 

заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.
4.Препис от настоящата заповед да се връчи на всички участници в електронната 

тръжна процедура за Обект №11-5-2018 по реда на чл. 61 от АПК.
5. До говор с купувача да се сключи в 7-седем дневен срок от влизане в сила на 

заповедта.
6. Заповедта влиза в сила в 14-дневен срок от съобщаването й.
7.При сключването на договора КУПУВАЧА следва да представи следните 

документи:
7.1. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за 

изпълнение.
7.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния кандидат;
7.3. Удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че 

кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган.

7.4. Документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП -  Шумен, 
удостоверяващ, че кандидатът няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие“ ДП Шумен, с едномесечен срок на валидност.



7.5. Документи, доказващи декларираните от участниците обстоятелства, съгласно 
точка 10 от Заповед №98/25.04.2018г.на Директора на ТП ДГС Цонево за откриване 
на търга с изключение на буква”г”.

Документите по т. 7 следва да са валидни към датата на подписване на договора и 
се представят в оригинал или заверено копие. При представяне на заверено копие се 
представя и оригинала за сравнение.

8. Внесената от кандидатите гаранция за участие в процедурата от 4223,00 лв., 
следва да се освободи от лицето опериращо с банковата сметка , по която е внесена 
както следва:

8.1. На класирания на първо и второ място -  след сключването на договора.
9. Ако спечелилият участник 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 116132,00 лева без ДДС, и гаранция за изпълнение от 5806,60 лв.

10. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 
чл.81 и сл. от гл.У1 на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 
Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен, или по реда на 
чл.145 и сл. от глава X на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 
ТП „ДГС Цонево”.

11. Контрол по адшети настоящата заповед възлагам на зам. директора
на ТП ДГС Цонево • чл.2 от ЗЗЛД

ДИРЕ
НА Т] чл-2 от ЗЗЛД
ИНЖ.2̂

---------п.

чл.2 от ЗЗЛД

Зам.директор


