
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
ТИ: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

jrJfJLjJ-ЗМлопт.
З А П О В Е Д

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект №1807

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №412 /29.11.2017г 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. в сила от 02.12.2016г.)- 
(Наредбата) , чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 
Комисията от 18.12.2017г. , назначена със Заповед №396/18.12.2017г. на директора на 
ТП ДГС Цонево за провеждане на явен търг с предмет: „Продажба на стояща 
дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на 
дървесина за 2018 год. от държавни горски територии намиращи се в обхвата на 
дейност на ТП ДГС Цонево към СИДП ДП Шумен, проведен по реда на Наредбата, 
обявен със Заповед №367/30.11.2017г.на Директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед 
№412 /29.11.2017г. на Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен .

В определения срок за участие за Обект №1807 са регистрирани следните 
кандидати, подали оферта по реда на депозиране на документите за участие, както 
следва:
кандидат № 1 -  вх. №1987/11.1? ДДПг. п р и  ТП ДГС Варна. час на постъпване на 
Офертата - 11.40 часа

Кандидатът „Еси- лес“ 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 и като взех предвид резултатите от явния търг за Обект 
№1807 , отразени в протокол на комисията от 18.12.2017г. , проведен при условията на 
чл. 63, ал.2 от Наредбата

Ш.КЛАСИРАМ И ОПРЕДЕЛЯМ:
ЗА КУПУВАЧ за Обект №1807 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м,- 

1465, с начална цена -  80640,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -  806,40 лева

1.У СТ АНОВИХ, ЧЕ

„Еси- лес“ ЕООД, ЕИК 
обл.Варна, представлявано от yi чл.2 от ЗЗЛД

та управление: чл.2 от ЗЗЛД

П.РЕШИХ:

„Еси- лес“ ЕООД, ЕИК J 
обл.Варна, представлявано от уп чл.2 от ЗЗЛД  чл.2 от ЗЗЛД



при цена: 80640,00 лв без ДДС /осемдесет хиляди шестотин и четиридесет лева / лв 
без ДДС

Класиран на второ място :няма

1У.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
4.С настоящата заповед закривам явния търг за Обект №1807 на ТП ДГС Цонево.
4.1 .Препис от заповедта да се изпрати :
4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен -  за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие.
4.1.2.Да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ТП ДГС 

Цонево и публикува на интернет страницата на ТП ДГС Цонево.
4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК.
4.2. 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”.

4.3..Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 
дневен срок, считано от влизане в сила на настоящата заповед.

4.4. При сключването на договора , купувачът да представи следните 
доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 
задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 
орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДГС Цонево гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 
съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 
документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 
задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения.

4.5. Контрол по изпълнение-**“ —“ ......  —'а заповед възлагам на зам.
директора на ТП ДГС Цонево -  ию* Чд.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС I . 
инж.

чл.2 от ЗЗЛД


