
 

 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО

ТП „ДЪРЖАВНО

 

за обявяване

 
На основание чл. 174, ал

Наредба за условията и реда за
– държавна и общинска собственост
продукти (Приета с ПМС №
6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 
г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г
сила от 29.03.2019 г.), протокол
моя Заповед № З-34-73/15.02
т. 1, чл. 95, ал. 1, във вр. с чл
на основание чл. 49, ал. 1, т
корен в комплекс с дейността
горска територия, държавна
„ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”
и след като се запознах с резултатите
с всички приложения към него

 

1. В определения срок за
във вр. с чл. 172, ал. 1, т. 14 и
49, ал. 1, т. 5 и ал. 3, с предмет
с дейността – добив на дървесина
държавна собственост, стопанисвана
Смолян” – е регистриран само
Лес”.  

2. Комисията е разгледала
редовно, в предварително обявения
разпределени по вид и съдържание
представените документи са
конкурсните условия.   

Предвид горното 
 

На основание чл. 23, ал
законовия срок, ОБЯВЯВЯМ
количество за комплексна дейно
стояща дървесина на корен
на дървесина в обекта – 29 
петдесет и една стотинки)
стояща дървесина на корен –
и осем лева и двадесет и четири

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – 

З А П О В Е Д 
 

№ З-34-87/22.02.2023 г. 
обявяване на класирането и определяне на изпълнител

за обект № 2325  

. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 53, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1, 
реда за възлагане изпълнението на дейности в
собственост, и за ползването на дървесина и

ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 
бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., 

 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 
протокол № 1/20.02.2023 г. от работата на комисията

02.2023 год. за провеждане на конкурс по реда
с чл. 172, ал. 1, т. 14 и чл. 174, ал. 2 от Закона

. 1, т. 5 и ал. 3, с предмет:  „Продажба на стояща
дейността – добив на дървесина от Обект с
държавна собственост, стопанисвана от ТП „

Смолян” , открит с моя открит с моя Заповед № З
с резултатите от работата на комисията описана

към него,    

І. УСТАНОВИХ, ЧЕ: 
срок за участие в конкурс по реда на чл. 112, ал
т. 14 и чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, както
предмет:  „Продажба на стояща дървесина на
на дървесина от Обект с № 2302 и № 2325, 

стопанисвана от ТП „ДЛС Тракия” на „
регистриран само един участник, а именно: Участник №

разгледала офертата, като е установила, че същ
предварително обявения срок; изискуемите документи са

съдържание в офертата, съгласно изискванията
документи са валидно попълнени, съгласно утвърдените

ІІ. РЕШИХ: 
. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 4 от наредбата по чл

ОБЯВЯВЯМ следното класиране за Обект № 
комплексна дейност– добив на дървесина – 611,17 куб

корен – 508,66 куб. м. и обща начална цена за
 093,51 (двадесет и девет хиляди и деветдесет

стотинки) без включен ДДС и обща начална цена
– 53 938,24 лв. (петдесет и три хиляди деветстотин

и четири стотинки) без включен ДДС.   

1 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

 Т Р А К И Я” 

изпълнител 

т. 1, във връзка ал. 4 от 
дейности в горските територии 
дървесина и недървесни горски 

от 6.12.2011 г., в сила от 
 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 

бр. 26 от 29.03.2019 г., в 
комисията определена с 
по реда на чл. 112, ал. 1, 
Закона за горите, както и 
на стояща дървесина на 

Обект с № 2302 и № 2325, 
ТП „ДЛС Тракия” на 
№ З-34-53/31.01.2023 г., 

описана в протокол, ведно 

. 112, ал. 1, т. 1, чл. 95, ал. 1, 
както и на основание чл. 

дървесина на корен в комплекс 
 2325, горска територия, 

на „ЮЦДП” ДП, гр. 
Участник № 1: „Маркони Груп 

че същата е подадена  
документи са комплектувани и 
изискванията на възложителя; 

утвърдените образци към 

наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, в 
№ 2325, с прогнозно 
куб. м. и продажба на 

цена за дейността – добив 
деветдесет и три лева и 

начална цена за продажба на 
хиляди деветстотин тридесет 
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1. На първо място класира:  
1. „Маркони Груп Лес” ЕООД, с ЕИК: 203110960, със седалище и адрес на 

управление област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, бул. 
Александър Стамболийски № 50, ет. 4, ап. 10, с управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
Бангеева, с предложени цени за: 

1) Закупуването на стояща дървесина на корен в обект № 2325 в размер на 
53 938,24 лв. (петдесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем лева и двадесет и 
четири стотинки) без включен ДДС.   

2) Извършване на дейност – добив на дървесина в обект № 2325 в размер на 
29 093,51 (двадесет и девет хиляди и деветдесет и три лева и петдесет и една 
стотинки) без включен ДДС.   

На второ място класира: 
Няма класиран участник. 

 
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 
ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА – ДОБИВ НА 
ДЪРВЕСИНА И ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЕКТА: 

„Маркони Груп Лес” ЕООД, с ЕИК: 203110960, със седалище и адрес на 
управление област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, бул. 
Александър Стамболийски № 50, ет. 4, ап. 10, с управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
Бангеева, с предложени цени за: 

1) Закупуването на стояща дървесина на корен в обект № 2325 в размер на 
53 938,24 лв. (петдесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем лева и двадесет и 
четири стотинки) без включен ДДС.   

2) Извършване на дейност – добив на дървесина в обект № 2325 в размер на 
29 093,51 (двадесет и девет хиляди и деветдесет и три лева и петдесет и една 
стотинки) без включен ДДС, със следните МОТИВИ:  

Настоящото решение е мотивирано на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 53, ал 
2 от Наредбата по чл.95, ал. 1 от ЗГ и резултатите от работата на комисията, относно 
допустимостта на единствения кандидат, същият да бъде допуснат до оценка на ценовото 
му предложение за изпълнение.  
 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 
1. Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от глава Х на АПК пред 

Пловдивски Административен Съд в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването ѝ. 
2. Гаранцията за изпълнение на договора за Обект № 2325 е в размер на 5% от сбора 

на достигнатите стойности за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс 
дейността добив на дървесина за обекта по време на процедурата, а именно: 4 151,59 лева 
(четири хиляди сто петдесет и един лева и петдесет и девет стотинки), която 
определения за изпълнител участник следва да заплати. Внесената гаранция за участие 
може да послужи за пълно изпълнение на задължението на изпълнителя за внасяне на 
гаранция за изпълнение, съгласно чл. 9а, ал. 8 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

3. Настоящата заповед, на основание чл. 23, ал. 4, предложение трето от Наредба по 
чл. 95, ал. 1 от ЗГ да се съобщи по реда на АПК. 

4. Настоящата ми заповед влиза в сила след изтичане на срока по т. 1 от този раздел 
при условията на АПК. Съгласно чл. 23, ал. 6, предложение първо от наредбата по чл. 95, 
ал. 1 от ЗГ, в 5-дневен срок от влизането й в сила, определеният за изпълнител, следва 
да представи документите по чл. 35, ал. 5 от наредбата, съответно по Раздел VII. 
„Сключване на договор” от конкурсните условия при условията на редовност и валидност 
на представените документи, съгласно същия раздел от конкурсните условия. 

5. Договорът за възлагане на дейността да се сключи в сроковете по Раздел VII. 
„Сключване на договор” от конкурсните условия, във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от 
наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ.  
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6. Настоящата ми заповед се издава в срока по чл. 23, ал. 4, предложение първо от 
наредбата – в 3-ри дневния срок от получаването на протокола до неговото утвърждаване 
от възложителя. Същата да се публикува на интернет страницата на ТП „ДЛС Тракия” и 
на държавното предприятие, съответно към електронната преписка на процедурата с ИН: 
Т00063-23, при спазване на следните изисквания:   

- публикуването й да се извърши в деня на издаването й, съгласно чл. 23, ал. 4, 
предложение четвърто и изречение второ, във връзка с чл. 9б, ал. 4, т. 1 от наредбата по 
чл. 95, ал. 1 от ЗГ;  

- публикуването й да се извърши под формата на електронен документ, съгласно чл. 
9б, ал. 1 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ; 

- да се публикува под формата на препис при спазване на разпоредбите на чл. 9б, ал. 
3 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-директора на ТП 
„ДЛС Тракия”. 

 
 
 
 
ИНЖ. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) ХРИСТОВ (п)(печат) 
Директор на ТП „ ДЛС Тракия”  
 
 
/ЕД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(п) – Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679 
 


