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З А П О В Е Д 

№ 181 

гр. Суворово, 12.09.2018г. 

           На основание чл.174,ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол №1/11.09.2018г 

на Комисията, назначена с моя Заповед №179/11.09.2018г. за провеждане на процедура – ОТКРИТ 

КОНКУРС 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“ за определяне на изпълнител на  следните дейности: „Отглеждане на млади 

насаждения - осветление в ДГТ на  ТП ДГС Суворово 2018г.“ за Обект №3 обявен със Заповед  

№163/24.08.2018г. на Директора на ТП „ДГС Суворово” във връзка със Заповед №333/23.08.2018г. на 

Директора на СИДП ДП– гр. Шумен 

1.О Б Я В Я В А М : 

           Следното класиране: ОБЕКТ № 3: Отглеждане на млади насаждения - осветление в ДГТ 
на  ТП ДГС Суворово 2018г.“ с пределна стойност: 17 110,80 лв. без ДДС и срок за изпълнение – 
31.12.2018г.  

КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО: 
„БОКСЕР" ЕООД, ЕИК 103798921, Оферта вх.№ 1979/10.09.2018г.,  със седалище и адрес 

на управление: гр.Суворово, ул.“Шипка“ №6, представлявано от Ердинч Бекиров - Управител с 
предложена цена – 17 110,34 лв. (седемнадесет хиляди сто и десет лева и тридесет и четири 
стотинки) без ДДС. 

КЛАСИРАН НА ВТОРО МЯСТО: няма. 

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: няма. 
 

2. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ класираният на първо място: „БОКСЕР" ЕООД, 
ЕИК 103798921, Оферта вх.№ 1979/10.09.2018г.,  със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, 
ул.“Шипка“ №6, представлявано от Ердинч Бекиров - Управител с предложена цена – 17 110,34 лв. 
(седемнадесет хиляди сто и десет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС. 

3.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 
3.1.Гаранцията за изпълнение на договора за обекта е в размер на 5% от стойността за  

съответната позиция, достигната по време на процедурата. 
3.2.Участникът в процедурата да бъде уведомен за настоящата заповед по реда на чл.61 от 

АПК в тридневен срок от датата на издаването и, както и същата да се публикува на интернет 
страницата на поделението. 

3.3. Договор с определения изпълнител да се сключи в 7 дневен срок от влизането в сила на 
заповедта. 

 
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава чрез ТП ДГС 

Суворово до Администативен съд - Варна. 
Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на инж. Иван Недев – зам.директор при 

ТП „ДГС Суворово“. 

……п……………… 
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Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. Текста е идентичен с текста на подписания на хартия документ.  


