
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -  СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ВАРНА”

3АП,91ЕДЖ1&Т„МУЛ9..'. 2016г . 
за класиране на участниците и определяне на купувач за първа позиция

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №220 /29.07.2016г на 
директора на «СИДП» ДП Шумен, 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 /обн. ДВ бр. 96 /06.12.2011 г./ , чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени 
резултати в Протокол на Комисията от 09.08.2016г. , назначена със Заповед 
№226/09.08.2016г на директора на ТП ДГС Цонево за провеждане на явния търг с 
предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от 
годишен план за ползването на дървесина за 2016 год. от държавни горски 
територии на ТП ДГС Цонево- Обект 1, проведен по реда на Наредба 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, 
приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /Обн.ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./, обявен със Заповед 
№162/14.05.2015г.на Директора на ТП ДГС Варна вр. Заповед №216 /14.05.2015г. на 
Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен

1.УСТАНОВИХ, ЧЕ
В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

по реда на депозиране на документите за участие, както следва:
кандидат № 1 -  вх. №1204/08.08.2016г при ТП ДГС Варна. , час на постъпване на 
Офертата - 13,05 часа

„Полее комерс“ ЕООД, ЕИК ЕИК 148092963 , вписана в ТР към Агенция по 
вписванията, с адрес на управление: гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” №112 , вх.А, ет.14, 
ап.58, представлявано от управител Константин Венков Попов 

Кандидатът участва за ОБЕКТ 1- Позиция № 3 
кандидат № 2 -  вх. №1206/08.08.2016г при ТП ДГС Варна. , час на постъпване на 
Офертата - 14,12 часа

„Еси- лес” ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822, 
представлявано от Управител Хюсеин Реджебов Ибов 

Кандидатът участва за ОБЕКТ 1— Позиция №1 
кандидат № 3 -  вх. № 1209/08.08.2016г при ТП ДГС Варна. , час на постъпване на 
Офертата - 15,39 часа

„Болкан трейжър“ ООД, ЕИК 200700257, седалище и адрес на управление : 
гр.Дългопол, обл.Варна, ул.“Георги Димитров“ ет.1, адрес за кореспонденция: гр.Варна, 
ул.Родопи №6- 6а, ет.2, офис 1, представлявано от Управител -  Иван Нанев Камбуров 

Кандидатът участва за ОБЕКТ 1- Позиция №2 
кандидат № 4 -  вх. №1210/08.08.2016г при ТП ДГС Варна. , час на постъпване на 
Офертата - 15,40часа



„Вилидж Холидейз“ ЕООД, ЕИК 200145777, седалище и адрес на 
управлениетр.Варна, ул.“Мусала“ №9,ет.2, адрес за кореспонденция: гр.Варна, 
ул.Родопи №6- 6а, ет.2, офис 1 , представлявано от управител Атанас Маринов Иванов

Комисията е констатирала, че за кандидат №4- „Вилидж Холидейз“ ЕООД в определения час 
за провеждане на процедура- явен търг, не се явява участник, съответно негов упълномощен 
представител.

Във връзка с последното и на основание разпоредбата на чл.61, ал.2 от Наредба 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, комисията е отстранила офертата на кандидата „Вилидж Холидейз“ ЕООД от 
по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с документите му.

И.РЕШИХ:
Участникът „Полее комерс” ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС 

Цонево и е представил всички необходими и и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия, одобрената документация , и не са налице 
обстоятелства за отстраняването му.

Участникът „Еси- лес” ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС 
Цонево и е представил всички необходими и и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия, одобрената документация , и не са налице 
обстоятелства за отстраняването му.

Участникът „Болкан трейжър” ООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС 
Цонево и е представил всички необходими и и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия, одобрената документация , и не са налице 
обстоятелства за отстраняването му.

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 
търг , отразени в протокол на комисията от 09.08.2016г.

III.КЛАСИРАМ И ОПРЕДЕЛЯМ:
ЗА КУПУВАЧ за Обект №1, позиция 1 , с прогнозно количество дървесина в пл. 

куб.м,-473 , с начална цена -21815.00 лв без ДДС

На първо място:
„Еси- лес” ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822, 

представлявано от Управител Хюсеин Реджебов Ибов
при цена 21815.00 /двадесет и една хиляди осемстотин и петнадесет / лв без ДДС

Класиран на второ място: няма

IV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
4.С настоящата заповед закривам явния търг за Обект №1, Позиция №1 на ТП 

ДГС Цонево.
4.1 .Препис от заповедта да се изпрати :
4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен -  за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие.
4.1.2.Да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ТП ДГС 

Варна и публикува в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево.



4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 
по реда на чл.61 от АПК.

4.2.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 
подсигуряване на финансов ресурс, от закъснението на които ще последва значителна и 
трудно поправима вреда за ТП ДГС Цонево, допускам предварително изпълнение на 
настоящата заповед.

4.2.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 
обжалва чрез ТП ДГС Варна до АС гр.Варна в тридневен срок от съобщаването на 
настоящата заповед.

4.2.2.Договор с класираният и определен за изпълнител кандидат да се сключи в 7- 
дневен срок, считано от издаване на настоящата заповед.

4.3.. При сключването на договора , купувачът да представи следните 
доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 
задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 
орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДГС Цонево гаранция за 
изпълнение на договора; свидетелство за съдимост на физическото лице или на 
членовете на управителните органи на търговеца; документ от „СИДП” ДП Шумен, 
удостоверяващ , че участникът няма непогасени задължения към „СИДП” ДП 1Щмен и 
неговите поделения.

4.4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АП! 
директора на ТП ДГС „Цонево” до АС гр.Варна.

4.5.Контрол по изпълнение на настоящата заповед вт 
на ТП ДГС Цонево- инж.Запрян Павлов.
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