
 

       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

               ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ 
              гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 

З А П О В Е Д 
№ 96/12.04.2019 г. 

за класиране на участниците и определяне на купувач за тръжна процедура  

№ 9200-3833 за Обект № 13-4-2019  ТП ДГС Провадия 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №145 /21.03.2019г 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 

29 Март 2019г.)- (Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в 

Протокол на Комисията от 10.04.2019г., назначена със Заповед  № 92/09.04.2019 г.  на 

директора на ТП ДГС Провадия за провеждане на електронен търг по реда на чл.74 във 

вр с чл. 66, ал.1, т.1 от Наредбата,  обявен със Заповед  № 72/22.03.2019г.на Директора 

на ТП ДГС Провадия вр. Заповед №145 /21.03.2019г. на Директора на СИДП ДП – гр. 

Шумен  

 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

За участие в електронен търг за продажба на прогнозно количество добита  

дървесина  намираща се  на временен склад по сортименти в Обект № 13-4-2019, с 

включени в същия подотдели , находящи се на територията на  ТП „ДГС Провадия“ са 

регистрирани следните участници: 

          1.„Зелени Балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, 

представлявано от управител заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Участникът  „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД се е придържал към изискванията 

на ТП ДГС Провадия 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 и като взех предвид резултати отразени в протокол на 

комисията от 10.04.2019 г. 

 

ІІІ. ОБЯВЯВАМ: 

 

 Следното класиране за Обект № 13-4-2019  ТП ДГС Провадия  от електронен търг 

за продажба на прогнозно количество добита  дървесина  намираща се  на временен склад 

по сортименти, с включени в същия подотдели , находящи се на територията на  ТП 

„ДГС Провадия“, с количество от 521  пл.куб.м. , при начална цена в размер на 45625,00 

лева без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 1042.00 лева. 

НА ПЪРВО МЯСТО: „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на 

управление: гр. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено съгласно чл. 59 от 

ЗЗЛД, представлявано от управител заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, потвърдил най- 

високата предложена цена в размер на 46667,00 лева без ДДС. 



 

 

Класиран на второ място: няма 

  Отстранени участници - няма 

 

ІV.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КУПУВАЧ: 
За Обект № 13-4-2019 ТП ДГС Провадия  от електронен търг за продажба на 

прогнозно количество добита  дървесина намираща се  на временен склад по сортименти, 

с включени в същия подотдели, находящи се на територията на  ТП „ДГС Провадия“, с 

количество от 521  пл.куб.м., при начална цена в размер на 45625,00 лева без ДДС и 

стъпка на наддаване в размер на 1042.00 лева. 

.„Зелени Балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, 

представлявано от управител заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, потвърдил най- 

високата предложена цена в размер на 46667,00 лева без ДДС за закупуване на 521  

пл.куб.м добита  дървесина  намираща се  на временен склад по сортименти, с включени 

в същия подотдели , находящи се на територията на  ТП „ДГС Провадия“. 

 

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
           1.С настоящата Заповед закривам тръжна процедура № 9200-3833 за Обект №13-

4-2019.  
           2.Препис от Заповедта да се изпрати  на „СИДП” ДП за сведение и публикуване 

на 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 №13-4-2019  по реда на чл.61 от АПК. 

           5.Договор с купувача да се сключи в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта 

за определяне на изпълнител.  

           6..Настоящата заповед  подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава 

до Административен съд гр. Варна, чрез директора на ТП „ДГС Провадия“.  

  8.  Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-директора 

на ТП ДГС Провадия – инж. Ангелина Янева. 

 

 

инж. подписано и заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД  

Директор на териториално поделение 

Държавно горско стопанство Провадия 

 

 


