
Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ 1  335 Обект № 1 ТП „ДГС Генерал Тошево“ 

 

 

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90  

E-mail: dgs.g toshevo@dpshumen.bg 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-06-58/28.02.2018г. 

гр. Генерал Тошево 

 

 

 Във връзка със Заповед № 70/07.02.2018г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, на 

основание чл.62, 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 Протокол на 

Комисията от заседанието и от 9.00ч на 23.02.2018г., за провеждане на открития с моя Заповед 

№ РД-06-41/07.02.2018г., ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (чл.38 от Наредбата) за Продажба на 

прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост от годишния план за 

ползване за 2018 г., за Обект № 1 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Генерал Тошево“ с 

прогнозно количество от 64 пл.куб.м., в отдели 110-р; 116-м; 118-0, с начална цена от 

5510,00 лв. без ДДС и гаранция за участие от 275,50 лв., 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1.В определения срок за участие за обекта са регистрирани следните кандидати, по реда на 

депозиране на документите за участие: 

 

СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447 седалище и адрес на управление в гр. 

Генерал Тошево 9500, УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ No 2, 0892027477, stroiinvest.2007@abv.bg, 

представлявано от Марин Георгиев Великов, редовно упълномощен от Даниела Георгиева 

Великова-управител, с входящ номер на документацията №РД-04-423/22.02.2018-14,00ч.  

 

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

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

УСТАНОВИЛА: 

 

Кандидат № 1 СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447 НЕ е представил всички 

изискуеми, съгласно тръжната документация документи относно обекта за който е 

участвал, А ИМЕННО: 

Относно изискуемите документи за участие за Обект №1, Комисията констатира, че 

дължимата гаранция за участие, която кандидата следва да внесе е в размер на 275,50 лева, а 

участникът е  приложил към документацията си за участие вносна бележка за внесена по банков 

път гаранция за участие за за Обект №1 в размер на 270,00 лв.  Комисията единодушно прие, че 

изискуемата гаранция за участие за обекта не е внесена. 

 

3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕЛА 

РЕШЕНИЕ с което: ОТСТРАНЯВА  от участие СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 

124702447, седалище и адрес на управление в гр. Генерал Тошево 9500, УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 

No 2, 0892027477, stroiinvest.2007@abv.bg, представлявано от Марин Георгиев Великов, редовно 
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упълномощен от Даниела Георгиева Великова-управител с входящ номер на документацията № 

РД-04-423/22.02.2018-14,00ч. ПРИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: 

3.1. Правно основание чл.61, ал.5 от Наредбата – Комисията отстранява от участие 

кандидат, който не е представил някой от изискуемите от продавача документи. 

3.2. Фактически основания – съгласно чл.58, ал.1, т.6 от Наредбата, кандидатът 

внася определената със заповедта за откриване на процедурата гаранция за участие, и 

прилага за това доказателства към документацията си. Кандидатът е внесъл като гаранция 

за Обект №1 сума, която е по-малка от определената. 

 

Във връзка с горните констатации на Комисията, и на основание чл.62, ал.1, т.2 от 

Наредбата, като установих, че са налице условията на чл.64, ал.1, т.2 от Наредбата за 

прекратяване на процедурата, тъй като единствения кандидат не отговаря на условията за 

провеждането на търга, 

  

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

ПРЕКРАТЯВАМ процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (чл.38 от Наредбата) за 

Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост от годишния 

план за ползване за 2018 г., за Обект № 1 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Генерал Тошево“ с 

прогнозно количество от 64 пл.куб.м., в отдели 110-р; 116-м; 118-0, с начална цена от 5510,00 лв. 

без ДДС и гаранция за участие от 275,50 лв.  

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

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

2. Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС Генерал 

Тошево“, а на кандидатите 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 

електронните адреси на кандидатите посочени от тях, или факс, ако кандидата е посочил такъв.  

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

Заповед 

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 връщане на внесената от 

кандидата сума от 275,00 лв., в срок от 3 работни дни след влизане в сила на настоящата 

заповед. 

5. Решението подлежи на обжалване по реда и в срока по АПК. Жалбата се подава чрез 

ТП „ДГС Генерал Тошево“  до Адм.съд гр. Добрич. 

 
 

инж.Йорданка Найденова заличено на осн-е чл.2 ЗЗЛД    Съгласувал: заличено на осн-е чл.2 ЗЗЛД 

Директор ТП „ДГС Генерал Тошево“                                        /Златан Денчев – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил:……заличено на осн-е чл.2 ЗЗЛД 

/инж. Димитър Иванов, зам.директор в ТП ДГС Ген. Тошево 

 

Изготвил: заличено на осн-е чл.2 ЗЗЛД 

Адв.Цветан Георгиев 

 
 

 

 

 


