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3 А П О В Е Д 

№82 

гр. Върбица, 28.03.2019 год. 

 

На основание чл. 23, 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, чл. 59 от АПК и резултатите от 

процедура - открит конкурс, за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на 

дейността по отдаване ползването на дървесина с предмет: „Добив на дървесина – сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина  съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите от горски 

насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ - Обекти 

№1923, 1924, 1925, 1926 и 1927, проведена на 25.03.2019 г., съгласно Протокол от 25.03.2019. 

на комисията назначена със Заповед №74 от 25.03.2019 г. на директора на ТП „ДГС Върбица”, за 

класиран на първо място и изпълнител на дейността по ползване на дървесината от Обект 

№1923, с прогнозно количество от 1265 пл. куб. м. с отдели и подотдели: 4„а“, 4„к“, 14„е“,  

14„ж“ 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :  
 

„ Г ерил а  20 12 “  ЕОО Д ,  с  ЕИ К:  20 21 2… . .  съ с  сед али ще  и  адр ес  н а  

уп р ав л ени е :  … . чл .  59  от  ЗЗ ЛД … . . ,  пр ед став ля в ано  о т  …. ч л .  5 9  от  

З З ЛД … . . , с предложена обща цена от 3 3  5 2 9 , 0 0  л в .  б е з  Д Д С  /тридесет и три хиляди 

петстотин двадесет и девет лева/ без ДДС или 40 234,80 лв. (четиридесет хиляди двеста 

тридесет и четири  лв. и 80ст.) с включен ДДС,  както и други условия, съгласно проекто-

договора. 

 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1676,45 лв. (хиляда шестстотин 

седемдесет и шест лв. и 45ст.) и други условия, съгласно клаузите на проект на договора.  

Да се сключи договор с участника определен за изпълнител за Обект №1923 при спазване 

изискванията на чл. 35 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. 

Преди сключване на договора за възлагане изпълнението на дейностите, определеният 

за изпълнител, трябва да представи следните документи: 

1. Удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, с валидност съгласно чл. 35, ал. 

5 от Наредбата за дейностите в горските територии – с дата не по-рано от 10 (десет) календарни 

дни, считано от датата определена за сключване на договора. Представя се и за 

подизпълнителите, ако има такива; 



2. Документ за внесена или учредена в полза на ТП „ДГС Върбица“ – гр. Върбица 

гаранция за изпълнение на договора; 

3.  Свидетелство за съдимост на управителите на кандидата или на лицата, овластени по 

реда на ТЗ да представляват търговеца. Представя се и за подизпълнителите, ако 

има такива; 

4. Документ от „СИДП” ДП – Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП и неговите териториални поделения – задължително в 

оригинал. Датата на издаване на документа следва да е не по-рано от 1 (един) месец, 

считано от крайната дата на депозиране на документите за участие. 

 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл.34, ал.3 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, с цел 

използването на благоприятните климатични условия и своевременното снабдяване на местното 

население с дърва за огрев 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД. 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в търга за обекта по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК, чрез ТП „ДГС Върбица“ гр. 

Върбица, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл. 81 и сл. 

от гл.VI на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът на 

„Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл. 145 и сл. от глава X на 

АПК пред Шуменски Административен Съд. 

Заповедта на основание чл.23, ал.3 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 и чл. 61 от АПК да се доведе до знанието 

на заинтересованите длъжностни лица, за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в 

интернет страницата на ДГС Върбица ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП 

Шумен. 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие“ ДП-Шумен за сведение. 
 

 

 
……….П………. 
ИНЖ. ….чл. 59 от ЗЗЛД…. 
Директор на ТП ДГС Върбица 

 

 

 


