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З А П О В Е Д 

№ 224/18.12.2018 г. 

гр.Суворово 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  

за Обект 2-19 

  

      На основание чл.23, 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 /обн. ДВ бр. 96 /06.12.2011г./и  отразени резултати в Протокол 

1/18.12.2018г. на Комисията, назначена със Заповед № 223/18.12.2018г.  на възложителя за провеждане 

на  ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител и възлагане изпълнение на дейности по ползване 

на дървесина от горски насаждения с предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите- сеч, разкройване на сортименти по БДС, 

извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за 

ползване от 2019 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС Суворово“ за Обект  №2-19, съгласно 

Приложение 1 – неразделна част от конкурсните условия за участие, обявен със Заповед  

№216/29.11.2018г. на Директора на ТП ДГС Суворово във връзка със Заповед 

№418/26.11.2018г. на Директора на СИДП ДП Шумен. 

 
 

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

 

               В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти по 

реда на депозирането им, както следва: 

1. „Самотино Хънтинг“ ЕООД с адрес на управление: чл.2 от ЗЗЛД, 

представлявано от чл.2 от ЗЗЛД, вх.№2845 /17.12.2018г., 13,13ч. за Обект №2-19. 
 

II. РЕШИХ 

 

Участникът „Самотино Хънтинг“ 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 и се установи, че не са налице обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и предвид ценовото предложение на кандидата, отразено в 

протокола на комисията от 18.12.2018г., 
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III. ОБЯВЯВАМ 

 

Следното класиране за  Обект № 2-19: 

Прогнозно количество  в пр. куб.м.- 2574 пр.м3, обща начална цена   – 31 384,00 лв. без ДДС  

На първо място - „Самотино Хънтинг“ ЕООД -  с предлагана цена в размер на 

31 384,00 лв. без ДДС; 

 

IV.ОПРЕДЕЛЯМ  ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ   

 

ЗА ОБЕКТ № 2-19  - „Самотино Хънтинг“ ЕООД, ЕИК: чл.2 от ЗЗЛД, с 

адрес на управление: чл.2 от ЗЗЛД, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД-  с предлагана  

цена в размер на 31 384,00 лв. без ДДС; 

                                      

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

  1.Гаранцията  за изпълнение на договора по обособената позиция е в размер на 

5% от стойността за съответната позиция, достигната по време на процедурата. 

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

61 от АПК в тридневен срок от датата на издаването й. 

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

2.2 Заповедта да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Суворово“ към 

електронното досие на процедурата. 

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

чрез Директора на ТП „ДГС Суворово“  до Административен съд-гр.Варна. 

 4.Договорите с класираните на първо място участници и определени за изпълнители по 

съответните позиции следва да се сключат в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата 

заповед. 

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

зам.директор на ТП „ДГС Суворово“ 

 

 

 

 

 

 

подписано,подпечатано и заличено чл.2 от ЗЗЛД  

ИНЖ. РАДОСТИН ЖЕЛЯЗОВ        

ДИРЕКТОР ТП ДГС СУВОРОВО 


