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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 22 

 

с. Цонево  14.01.2019год.. 

 

На основание чл.70, ал.1 във връзка с чл.74, ал.10 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, 

чл.59 от АПК, и резултатите от проведения на 11.01.2019г., електронен търг за 

продажба на стояща дървесина на корен от Обект №11-3-2019, отдели: 100/е, 115/к, 

154/д, 356/б, 321/г, 344/з, 356/г,  Дървесен вид: дб, цр, бк, гбр, срлп, яс, мжд, кл,  

сортименти  -  Трупи за бичене с  d на т.к. над 30 см;  Трупи за бичене с  d на т.к. 

18÷29 см , Средна технологична дървесина, Дребна технологична дървесина, 

Технологична дървесина от дърва,  в прогнозно количество от 2851,00 пл. м
3
, - 

намиращ се на територията на ТП „ДГС Цонево”, електронна процедура № № 9261-

3618 , посочени в протокол от 11.01.2019г. на Комисията назначена със Заповед № 

9/10.01.2019г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения електронен търг с явно наддаване за 

продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект №11-3-2019, отдели: 

100/е, 115/к, 154/д, 356/б, 321/г, 344/з, 356/г,  Дървесен вид: дб, цр, бк, гбр, срлп, яс, 

мжд, кл,  сортименти  -  Трупи за бичене с  d на т.к. над 30 см;  Трупи за бичене с  d 

на т.к. 18÷29 см , Средна технологична дървесина, Дребна технологична 

дървесина, Технологична дървесина от дърва,  в прогнозно количество от 2851,00 

пл. м
3
, - намиращ се на територията на ТП „ДГС Цонево”, електронна процедура № № 

9261-3618, открит със Заповед № 494/17.12.2018 г. на Директора на ТП ДГС Цонево: 

На първо място класирам: ООД "БОЛКАН ТРЕЙЖЪР",  /Заличено по чл.2 от 

ЗЗЛД/ на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление /Заличено по 

чл.2 от ЗЗЛД/,  представлявано от /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/- управител, с потвърдена 

цена от  184 147.00 лв. (сто осемдесет и четири хиляди сто четиридесет и седем 

лева) без ДДС или 220 976,40 лева с включен ДДС и други условия съгласно 

проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 9 207,35лв. 

 

Нма класиран на  второ място участник:  

 

От участие в електронния търг от Обект №11-3-2019, отдели: 100/е, 115/к, 

154/д, 356/б, 321/г, 344/з, 356/г,  няма отстранени кандидати. 

 

Със спечелилия търга участник, ТП „ДГС Цонево” да сключи договор при 

спазване изискванията на ЗЗД, чл. 35 и чл.73 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 и условията 

за провеждане на електронния търг. 

http://dgsconevo.sidp.bg/


 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.34, ал.3 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 с оглед необходимостта върху площите на насажденията 

включени в обекта  да бъдат проведени своевременно предвидените със сечта 

лесовъдски мероприятия за осигуряване да добро вегетационно развитие на оставащи 

дървостой и подпомагане на естественото възобновяване  преди започване и по време 

на вегетационния период, а обемът на определените временни складове е ограничен и 

поради невъзможност да се осигури денонощна охрана на временния склад са налице  

предпоставки от кражба на отсечената дървесина и  нанасяне на щети на ДГТ. 

 

РАЗПОРЕЖДАМ 

 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА 

ЗАПОВЕД. 

 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

обжалване от участниците в търга за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП 

ДГС„Цонево” с. Цонево,  пред Варненски Административен Съд в тридневен срок от 

съобщаването му. 

 

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Варненски  Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70 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  и чл.61 от АПК да се доведе 

до знанието на заинтересованите длъжностни лица, за сведение и изпълнение, вкл. и 

чрез публикуването й в интернет страницата на ДГС Цонево ТП  на  „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен.  

 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП 

Шумен  за сведение. 
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