
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

                       гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 
З А П О В Е Д 

 

№ 9/07.01.2021 г. 

 

за класиране на участниците  и определяне на изпълнител за Обект № 2104 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 417/09.12.2020 г. на директора на 

СИДП ДП Шумен, на основание чл.23, ал.1, т.1 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила 

от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., посл. изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в 

сила 02.12.2016 г., изм.бр.55 от 07.07.2017 г., изм.ДВ бр.26 от 29.03.2019г.) – (Наредбата),  чл.174, 

ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на Комисията от 05.01.2021 г., 

назначена със Заповед  № 2/05.01.2021 г.  на директора на ТП ДГС Провадия за провеждане на 

открит конкурс с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 

8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, 

рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 год. и извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес, от горски 

насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност 

на ТП ДГС Провадия.“, 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,  обявен със Заповед № 223/14.12.2020 

г., на зам.-директора на ТП ДГС Провадия, по заместване съгласно Заповед № О-487/01.12.2020 

г. на директора на СИДП ДП Шумен, вр. Заповед № 417/09.12.2020 г. на Директора на СИДП 

ДП гр. Шумен  

 

І. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

            В определения срок за участие за Обект № 2104 са регистрирани следните участници, 

подали документи  по реда на депозирането им, както следва: 

участник  № 2 – вх. № 3/04.01.2021 г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване - 11,25 часа  

         „Еси-лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД в 

          Участва за Обекти № 2101 и № 2104  ТП ДГС Провадия 

 

ІІ. РЕШИХ: 

 

Участникът „Еси-лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС Провадия и е 

представил всички необходими и изискуеми документи, обявени в заповедта за откриване на 

конкурсната сесия и отговаря на изискванията на Наредбата, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

       Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от открития конкурс за Обект № 

2104, отразени в протокол на комисията от 05.01.2021 г., 

 

ІІІ. КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за ОБЕКТ № 2104 - ТП ДГС Провадия, с прогнозно количество за сеч 

и извоз  лежаща маса  в пл. куб. м. - 3213 куб м. и площ за извършване на дейностите по ПЕВ - 

85 дка, при пределна обща стойност в размер на 67883,55  лева без ДДС  



        „Еси-лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от управител заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД 

          Предлагана обща цена: 67883,55 /шестдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и три 

лева и 55 ст/ лева без ДДС 

        Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

 

ІV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект № 2104  на ТП ДГС Провадия. 

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 публикува на интернет страницата  на ТП ДГС Провадия. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците по реда 

на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в конкурса за обекта по реда на АПК 

пред Варненски Административен Съд чрез директора на ТП „ДГС Провадия”. 

4.3. На основание чл.23, ал.3 от Наредбата във вр с чл.60 от АПК, да се защитят интересите 

на поделението, с цел своевременно извършване на дейността за обекта и подсигуряване  

финансов ресурс, от закъснението на което ще последва значителна и трудно поправима вреда за 

ТП ДГС Провадия, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва 

чрез директора на ТП ДГС Провадия до Административен съд гр. Варна в тридневен срок от 

съобщаването на настоящата заповед. 

4.3.2. Договор с класираният и определен за изпълнител  участник да се сключи в 14- 

дневен срок от съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато  

предварително изпълнение. 

4.4. В 5-дневен срок от съобщаването на заповедта при допуснато предварително 

изпълнение, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя 

документите по т.12.7 от конкурсните условия: удостоверение от органите на НАП, че участника 

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 Провадия гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от предложената в конкурса цена; 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 Шумен и неговите поделения; документи доказващи техническа и кадрова 

обезпеченост. 

4.5. В тридневен срок от изтичане на срока по чл.23, ал.6 от Наредбата, Възложителят ще 

определи комисия, която да провери редовността и съответствието на представените документи 

по чл.35, ал.5 от Наредбата, за което се изготвя отделен протокол. 

След утвърждаването на втория протокол по чл. 35, ал. 8 от Наредбата, при липса на 

основанията по чл. 35, ал. 9, т. 1- т. 3 от Наредбата да се сключи договор с участника, определен 

за изпълнител за Обект № 2104, при спазване изискванията на чл. 35 от Наредбата 

4.6. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-директора на ТП 

ДГС Провадия – инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

 

 

 

 
 

ИНЖ. подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 
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