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555  Заповед за класиране Обект  4 

 

 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ” 

гр.Добрич 9300,    ул. " Марин Дринов"  № 5    тел. 058 / 60 06 78,    факс № 058 /  60 06 58, email; 

dgs.dobritch@dpshumen.bg  

 

З А П О В Е Д 
№ ДД-01-24/25.01.2021г. 

гр. Добрич 

 

 Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 8/06.01.2021г. на Директора на 

«СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, ал.1, т.2 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 във 

връзка с отразените резултати в Протокол на Комисията от заседанието и проведено от 10:00ч на 

25.01.2021г., за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за „Товарене, транспортиране до ТИР 

станция и претоварване на дървесина по заявки” от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021  год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС Добрич, открит с моя Заповед № ДД-01-

1/06.01.2021г., относно Обект № 4, а именно: 

ОТДЕЛИ Дървесен вид Сортимент Количество/обем 
Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

в отдели 

от ДГТ на 

ТП ДГС 

Добрич 

Твърди 

широколистни 

Меки 

широколистни 

Технологична 

дървесина от 

средна, дребна, 

дърва 

4000 пр.куб.м 44000,00 2200 

 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1.В определения срок за подаване на оферти са регистрирани участници, по реда на 

депозиране на документите за обекта, както следва: 

Чл. 59 от ЗЗЛД с ЕИК чл. 59 от ЗЗЛД седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул. 

Армейска 1, чл. 59 от ЗЗЛД, ivo.petrov7@gmail.com, представлявано от Иво чл. 59 от ЗЗЛД . 

 2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи, с 

документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО: 

Относно участника чл. 59 от ЗЗЛД с ЕИК чл. 59 от ЗЗЛД, Комисията е направила справка за 

внасяне на изискуемата гаранция за участие в срока посочен в документацията до края на 

последния работен преди провеждане на процедурата 22.01.2021г., и е установила че същата НЕ 

Е ВНЕСЕНА. 
3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕЛА 

РЕШЕНИЕ, с което ОТСТРАНЯВА от участие чл. 59 от ЗЗЛД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД входящ 

номер на документацията № СГ-06-232/22.01.2021г.-14:30ч.  за Обект №4, при следните мотиви: 

Правно основание: Чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата, във вр.със задължителното условие по 

т.2.1. от Условията към документацията. 
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Фактическо основание: Участникът не е внесъл изискуемата гаранция за участие. 

4. КОМИСИЯТА на основание чл.22, ал.6 от Наредбата не е отворила ценовото 

предложение на участника. 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

Въз основа на гореизложеното и съгласно чл.23, ал.1, т.2 и на основание чл.24, ал.1, т.2 от 

Наредбата, а именно, че единствената подадена оферта от чл. 59 от ЗЗЛД с ЕИК чл. 59 от ЗЗЛД 

входящ номер на документацията № СГ-06-232/22.01.2021г.-14:30ч.  за Обект №4, не отговаря на 

изискванията и условията на възложителя, тъй като участникът не е внесъл в срок гаранция за 

участие, ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА за Обект № 4: 

ОТДЕЛИ Дървесен вид Сортимент Количество/обем 
Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

в отдели 

от ДГТ на 

ТП ДГС 

Добрич 

Твърди 

широколистни 

Меки 

широколистни 

Технологична 

дървесина от 

средна, дребна, 

дърва 

4000 пр.куб.м 44000,00 2200 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1. С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект № 4.  

2. Препис от Заповедта в един и същи ден, в рамките на 3-дневния срок от утвърждаването 

на протокола на комисията, да се публикува в интернет страницата на ТП ДГС Добрич и да се 

изпрати за публикуване и на СИДП ДП, а на участника да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК 

- чрез устно уведомяване за съдържанието на заповедта, което се удостоверява с подпис на 

извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително 

чрез електронна поща на електронния адреси на участника, или факс, ако участника е посочил 

такъв. Начинът на съобщаването се отбелязва на екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването и на участника.  

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 с оглед изпълнение на горната точка 

4.  

5. На основание чл.23, ал.5 от Наредбата настоящата заповед подлежи на обжалване по 

реда и в срока по АПК. Жалбата се подава чрез ТП ДГС Добрич  до Адм.съд гр. Добрич. 

 
 

/инж. Цанко чл.59 от ЗЗЛД/  
Директор на ТП ДГС Добрич /П/ чл.59 от ЗЗЛД  

                                        

            Съгласувал: /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

/Валентин чл.59 от ЗЗЛД -  гл.счетоводител в ТП ДГС Добрич / 

 

Проверил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД  

/инж. Тодор чл.59 от ЗЗЛД/ – зам.директор ТП ДГС Добрич / 
 

Изготвил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД  

Адвокат Цветан чл.59 от ЗЗЛД 
 


