
 

1 

 

                                                                                  

                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 12/ 10.01.2022 год. 

 

       На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите , във вр с чл.62, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс , във вр с моя Заповед  №01/04.01.2022г за класиране и 

определяне на купувач  за тръжна процедура №9261-4724 за Обект №11-1-2022- ТП ДГС Цонево с  

предмет: "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горските 

територии на ТП „ДГС Цонево в Обект № 11-1-2022, отдели 38м,40д, 43г, 43ж, 43з, 44г, 44е, 79в, 

103в, 103д, 123д, 127з,197а, 197з, 198г, 198д, 198о, 303а, 316а, 345в, 345г, 30б, 31б ,38к, намиращи се 

на територията на ТП ДГС Цонево, с оглед допусната очевидна фактическа грешка в публикуваната  

Заповед №01/04.01.2022г, относно описаното количество дървесина в пл.куб.м. 

 

I.И З М Е Н Я М : 

 

1. Заповед №01/04.01.2022г, както следва:  

 

 1.1.В частта относно Раздел III, абзац първи  

Като текста: „Следното класиране за Обект №11-1-2022- ТП ДГС Цонево от електронен търг за 

Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горските територии на ТП „ДГС 

Цонево „ в Обект № 11-1-2022, отдели 38м,40д, 43г, 43ж, 43з, 44г, 44е, 79в, 103в, 103д, 123д, 127з,197а, 

197з, 198г, 198д, 198о, 303а, 316а, 345в, 345г, 30б, 31б ,38к, намиращи се на територията на ТП ДГС 

Цонево, с количество от 7717 пл.куб.м. , при начална цена в размер на 605875,00 лева без ДДС и 

стъпка на наддаване в размер на 6059.00 лева“.  

Да се чете: „Следното класиране за Обект №11-1-2022- ТП ДГС Цонево от електронен търг за 

Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горските територии на ТП „ДГС 

Цонево „ в Обект № 11-1-2022, отдели 38м,40д, 43г, 43ж, 43з, 44г, 44е, 79в, 103в, 103д, 123д, 127з,197а, 

197з, 198г, 198д, 198о, 303а, 316а, 345в, 345г, 30б, 31б ,38к, намиращи се на територията на ТП ДГС 

Цонево, с количество от 9717 пл.куб.м. , при начална цена в размер на 605875,00 лева без ДДС и 

стъпка на наддаване в размер на 6059.00 лева.“ 

 

1.2.В частта относно Раздел IV 

         Като текста:“ За Обект №11-1-2022- ТП ДГС Цонево от електронен търг за Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от горските територии на ТП „ДГС Цонево „ в 

Обект № 11-1-2022, отдели 38м,40д, 43г, 43ж, 43з, 44г, 44е, 79в, 103в, 103д, 123д, 127з,197а, 197з, 198г, 

198д, 198о, 303а, 316а, 345в, 345г, 30б, 31б ,38к, намиращи се на територията на ТП ДГС Цонево в Обект 

№ 11-1-2022, , с количество от 7717 пл.куб.м. , при начална цена в размер на 605875,00 лева без ДДС.  

          .„Дивал агро“ ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от 

ЗЗЛД/, представлявано от управител  /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, потвърдил начална 

цена за обекта в размер на 605875,00 лева без ДДС за закупуване на 7717 пл.куб.м прогнозни 

количества стояща дървесина на корен в Обект № 11-1-2022, на територията на ТП ДГС Цонево. „ 

 

         Да се чете: „За Обект №11-1-2022- ТП ДГС Цонево от електронен търг за Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от горските територии на ТП „ДГС Цонево „ в 

Обект № 11-1-2022, отдели 38м,40д, 43г, 43ж, 43з, 44г, 44е, 79в, 103в, 103д, 123д, 127з,197а, 197з, 198г, 
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198д, 198о, 303а, 316а, 345в, 345г, 30б, 31б ,38к, намиращи се на територията на ТП ДГС Цонево в Обект 

№ 11-1-2022, с количество от 9717 пл.куб.м. , при начална цена в размер на 605875,00 лева без ДДС.  

.„Дивал агро“ ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, 

представлявано от управител  /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, потвърдил начална цена за обекта 

в размер на 605875,00 лева без ДДС за закупуване на 9717 пл.куб.м прогнозни количества стояща 

дървесина на корен в Обект № 11-1-2022, на територията на ТП ДГС Цонево.“ 
2.Настоящата заповед е неразделна част от Заповед  №01/04.01.2022г на директора на ТП 

ДГС Цонево  , като в останалата си част същата , остава непроменена. 

3.Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс 

в 14 дневен срок от съобщаването  й пред Административен съд Варна, чрез директора на ТП ДГС 

Цонево. 

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересувани лица по реда на АПК. 

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните служители от ТП „ДГС 

Цонево“ за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед, да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС Цонево в 

обособената преписка на процедурата. 

Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в интернет 

страницата на предприятието. 

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДГС Цонево. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- 

зам.директор при ТП ДГС Цонево. 

 

 

.........п/печат.......... 
ИНЖ. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ЦОНЕВО 
                                                                        

     По заместване, съгласно Заповед №О-2/04.01.2022г 
           на директора на СИДП ДП Шумен 

 

 


