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ЗАПОВЕД № 290 
гр. П опово/20 .12 .2018год.

за класиране на участниците и определяне на купувач на прогнозно 
количество стояща дървесина на корен от Обект № 2-3-2019г. -Т П  ДЛС

„Черни лом" гр. Попово, електронна тръжна процедура № 7800-3533.

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 423/27.11.2018г. на 
Директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.74 ал.З , във връзка с чл.62, ал.1, 
т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държ авна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти (Обн. - 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., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 
г.; изм., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г. Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.)-
(Наредбата), чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 
Комисията от 20.12.2018г., назначена със Заповед № 283/19.12.2018г. на Директора 
на ТП ДЛС „Черни лом‘‘гр. Попово за провеждане на електронен търг с електронно 
наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, с 
ограничението местни търговци, по реда на чл.74 от Наредбата, обявен със 
Заповед № 264/27.11.2018г.на Директора на ТП ДЛС „Черни лом"гр. Попово, и след 
като

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ:
За участие в електронен търг за продажба на прогнозно количество стояща 

дървесина на корен, с ограничението местни търговци. ДГТ в обхвата на ТП ДЛС 
„Черни лом"гр. Попово, за Обект № 2-3-2019г., са регистрирани следните 
кандидати:

1. „ЛЕС ИНВЕСТ 2002" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. 
Попово, общ. Попово, обл. Търговищ е“, ж.к. "Русаля", бл.48, вх.Б, ет.З, ап.9 с ЕИК 
125537219, представлявано от Управителя си Юрий Антонов Николов.

II. РЕШИХ:
Участникът „ЛЕС ИНВЕСТ 2002" ЕООД се е придържал към изискванията на 

ТП ДЛС „Черни лом"гр. Попово и е представил всички необходими и изискуеми 
документи , обявени в заповедта за откриване на тръж ната сесия и отговаря на 
изискванията на Наредбата, и не са налице обстоятелства за отстраняването му.

Мотивиран от изложеното

III. ОБЯВЯВАМ:
Следното класиране за Обект 2-3-2019г. -  ТП ДЛС „Черни лом“ гр. Попово, от

електронен търг за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, с 
ограничението местни търговци, от държавни горски територии на ТП ДЛС „Черни 
лом'Тр. Попово, с количество от 2914пл.куб.м., при начална цена в размер на 158667.00
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лева без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 1700.00 лева.,
НА ПЪРВО МЯСТО: „ЛЕС ИНВЕСТ 2002" ЕООД , със седалище и адрес на 

управление: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище", ж.к. "Русаля", бл.48, вх.Б, ет.З, 
ап.9 с ЕИК 125537219, представлявано от Управителя си Юрий Антонов Николов 
потвърдил най- високата предложена цена в размер на 160367 .00  лева без ДДС.

НА ВТОРО МЯСТО: Няма класирани кандидати, поради липса на участници 
регистрирани в интернет платформата на СИДП гр. Шумен, желаещи да участват в 
електронния търг за обект 2-3-2019, респективно допуснати кандидати до електронното 
наддаване.

1У.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КУПУВАЧ:

За Обект 2-3-2019Г. -  ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово от електронен търг за 
продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, с ограничението местни 
търговци, от държавни горски територии на ТП ДЛС „Черни лом"гр. Попово, с 
прогнозно количество от 2914 пл.куб.м., при начална цена в размер на 158667.00 лева без 
ДДС и стъпка на наддаване в размер на 1700.00 лева,

„ЛЕС ИНВЕСТ 2002" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Попово, 
общ. Попово, обл. Търговище", ж.к. "Русаля", бл.48, вх.Б, ет.З, ап.9 с ЕИК 125537219, 
представлявано от Управителя си Юрий Антонов Николов потвърдил най- високата 
предложена цена в размер на 160367 .00  лева без ДДС, за закупуване на 
2914пл.куб.м. прогнозно количество стояща дървесина на корен, описана по вид и 
асорименти в документацията за за Обект 2-3-2019г. -  ТП ДЛС „Черни лом" гр. 
Попово.

Купувачът следва да заплати гаранция за добро изпълнение в размер на 5% 
от достигнатата цена, а именно: 8018.35  лева.

V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ

1. С настоящата Заповед закривам тръжна процедура № 7800-3533 от  
20.12 .2018г. г., за Обект № 2-3-2019.

2. Препис от Заповедта да се публикува в интернет страниците на ТП ДЛС 
„Черни лом" гр. Попово, „СИДП” ДП, и постави на видно място на таблото пред 
административната сграда на стопанството, 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.

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

5. Внесената от кандидатите гаранция за участие в процедурата в размер на 
от 7900 .00  лв., следва да се освободи от лицето опериращо с банковата сметка по 
която е внесена както следва:

5.1. На класирания на първо и второ място - след сключване на договора.
6. След сключването на договора, и най-късно до издаване на първия 

превозен билет, купувачът заплаща авансово 20% (двадесет процента) от 
предложената от него цена за обекта.

7. Ако спечелилият кандидат откаже да подпише договора, да се задържи 
гаранцията му за участие.
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Настоящата Заповед подлежи на обжалване по административен ред на 
основание чл.84 ал.1 от АПК, в 14 дневен срок от съобщ аването и, чрез ТП ДЛ С 
„Черни лом" -  гр. Попово и /или  по съдебен ред, съгласно чл.149 ал. 1 от АПК, в 14 
дневен срок чрез ТП ДЛС „Черни лом“ -  гр. Попово, пред Административен съд гр. 
Търговище.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Станислава
Караманолева -  зам. директор на ТП ДЛС „ЧерниЛом" гр.Попово.

/ /  '■ ' '

Директор на ТП ДЛС „Черни лом ”- гр.Попс
/ин

ч

,ков /

*Подписът са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД




