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З А П О В Е Д
№ РД-06-101/29.06.2016 г. 

гр. Генерал Тошево

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 172/10.06.2016г. на Директора на 
«СИДП» ДП Шумен, 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./, чл.174, ал.2 
от Закона за горите, и във връзка с отразените резултати в Протокол на Комисията от заседанието 
и проведено от 11.00ч на 27.06.2016г., за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за „Добив на 
дървесина- сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 
добитата дървесина, извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлее и храсти по 
сортиментна ведомост, открит с моя Заповед № РД-06-96/13.06.2016г., относно Обект№ 1, 
Позиция №1, а именно:_____________________________ _____________________________________

ОТДЕЛИ Прог.количество 
дървесина в m3

Прог.количество 
ПЕВ в дка.

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС

Гаранция за 
участие

8-з 651 111 14885,00 744,00

1.У СТ АНОВИХ, ЧЕ:
1. В определения срок за подаване на оферти са регистрирани кандидати, по реда на 

депозиране на документите за позицията, както следва:
СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447 седалище и адрес на управление в гр. 

Генерал Тошево 9500, УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ No 2, представлявано от Марин Георгиев 
Великов, редовно упълномощен от Даниела Георгиева Великова-управител

2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи, с 
документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО:

Относно кандидата СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447, Комисията е 
констатирала, че кандидата е приложил всички необходими документи, и отговаря на 
изискванията за техническа и кадрова обезпеченост за извършване на дейността.

3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШ НО Е ВЗЕЛА 
РЕШ ЕНИЕ, с което допуска до участие кандидата/тите в процедурата.

4. КОМИСИЯТА е отворила плика с ценовото предложение на допуснатия/те 
кандидат/и, ОБЯВИЛА е предложената/ите цена/и, и е извършила следното класиране:_____
Критерий и тежест СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД
"Най-ниска обща крайна цена" 14885,00
Точки по показателя 80,00

"Обем на дървесината в приключени обекти"с тежест 
20%

надвишаващ обема на обекта-20т;

Точки по показателя 20
ОБЩА ОЦЕНКА
(сбор от точките по отделните показатели)

100,00

КЛАСИРАНЕ Първо място

mailto:toshevo@dpshumen.bg


Съгласно чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горски територии -  държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, като установих, че на този етап не са налице условията на чл.23, 
ал.1, т.2 от Наредбата за прекратяване на процедурата,

II. ОПРЕДЕЛЯМ:
За Обект№ 1, Позиция №1:

ОТДЕЛИ Прог.количество 
дървесина в m3

Прог.количество 
ПЕВ в дка.

Обща 
пределна 

стойност в 
лева без

ДДС

Г аранция за 
участие

8-з 651 111 14885,00 744,00
ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите предмет на процедурата е кандидата класиран на първо 

място СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447, при цена 14885,00 лв. без ДДС.

III. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
1. С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект№ 1, Позиция №1.
2. Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС Генерал 

Тошево“, а на кандидатите да се сведе до знанието им по реда на чл. 61 от АПК.
3. Договор с изпълнителя да се сключи в 7-седем дневен срок от влизане в сила на 

заповедта/издаването и, ако е допуснато предварително изпълнение и разпореждането за това е 
влязло в сила. При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи следните документи 
в изпълнение на изискванията на Наредбата: удостоверение от органите на НАП, че няма 
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 
орган с дата не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на сключване на договора, документ за 
внесена или учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 744,00 лв. (5 % от предложената цена от 14885,00 лв.), свидетелство за съдимост 
на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца. Внесената 
гаранция за участие от 744.00 лв. се връща след сключване на договора, ако от нея не е 
прихваната дължимата гаранция за изпълнение.

4. Настоящата заповед да се изпрати на СИДП ДП гр.Шумен за информация, и да се сведе 
до знанието на ръководителя на счет.отдел на поделението.

5. Ако спечелилият участник откаже да подпише договора в срок, да се задържи
гаранцията му за участие.

6. На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата 
Заповед.

7. Решението подлежи на обжалване > реда и в срока по АПК. Жалбата се подава чрез 
ТП „ ДГС Генерал Тошево” до АС гр. Д<

инж.Йорданка Найденова............... *£..$$■./.........
Директор ТП „ДГС Генерал Touiei ^  * | | |

" .4 $ § \в“ I g II
A j  <з£ % *' $  *£> S r


