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З А П О В Е Д 

№ 128/08.08.2018 г. 

гр. Суворово 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  

за Обект №10-18  

 

На основание чл.62, ал.1, т.1 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. 174, ал.2 от Закона за горите и отразените резултати в Протокол на 

комисията от  07.08.2018г., назначена със Заповед №127/07.08.2018 г. на Директора на ТП „ДГС 

Суворово“, за провеждане на търг с явно наддаване с предмет „ Продажба на стояща дървесина на 

корен  по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018 г.“ за 

Обект № 10-18, проведен по реда на 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,  обявен със Заповед  №100/20.07.2018г. на Директора на ТП „ДГС 

Суворово“ и във връзка със Заповед №289/19.07.2018г. на Директора на СИДП ДП Шумен. 

 

 

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

 

 

В определения срок за участие е регистриран следния кандидат:  

Кандидат №1: „Боксер“ ЕООД- гр. Суворово, вх.№1673/06.08.2018г., 13.36ч. за Обект №10-18. 

 
 

II. РЕШИХ: 

 

Участникът „БОКСЕР" ЕООД се е придържал към изискванията на ТП “ДГС Суворово“ и е 

представил всички необходими и изискуеми документи, обявени в заповедта за откриване на 

тръжната сесия, одобрената документация и не са налице обстоятелства за отстраняването му. 

Мотивиран от изложеното 

 

III. ОБЯВЯВАМ: 

 

следното класиране за Обект № 10-18 от търг с явно наддаване с предмет „ Продажба на стояща 

дървесина на корен  по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 г.“ , с прогназно количество дървесина 953 м3, с начална цена 36 750,00 лв без ДДС и стъпка на 

наддаване 367,50 лв. 
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С оглед на обстоятелството, че за позицията участва само един кандидат, който е потвърдил 

началната цена, обявявям „БОКСЕР" ЕООД, със седалище и адрес на управление: чл. 2 от ЗЗЛД, за 

спечелил наддаването при цена от 36 750,00 лв без ДДС за закупуване на 953 м3 дървесина, като 

участника следва да заплати гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от достигната цена, а 

именно 1837,50 лв. без ДДС. 
 

 

IV.ОПРЕДЕЛЯМ  ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ  : 

за Обект № 10-18 от търг с явно наддаване с предмет „ Продажба на стояща дървесина на корен  

по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018 г.“ , с прогназно 

количество дървесина 953 м3, с начална цена 36 750,00 лв без ДДС . 

 

Кандидат № 1: „БОКСЕР" ЕООД, който е потвърдил началната цена в размер на 

36 750,00 лв. без ДДС за закупуване на 953 м3 дървесина. 
 

 

V.РАЗПОРЕЖДАМ: 

 
 

 

1. С настоящата Заповед закривам явния търг за Обект №10-18 на ТП „ДГС Суворово“ 

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата цена. 

3. Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящата заповед по реда на   чл.61 

от АПК . 

4. Препис от заповедта да се изпрати на ЦУ „СИДП“ ДП Шумен за сведение и за 

публикуване на интернет страницата на предприятието към електронното досие на 

процедурата. 

5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК. 

6. Със спечелилия процедурата участник, да се  сключи договор при спазване изискванията 

на  ЗЗД и  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. 

7. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Иван Недев-

зам.директор на ТП „ДГС Суворово“. 

 

 

 

 

чл. 2 от ЗЗЛД 
ДИРЕКТОР ТП „ДГС СУВОРОВО“ 

ИНЖ. ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ 

Съгласно Заповед № О-260/01.08.2018г.  

 


