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3 А П О В Е Д 

№123 

гр. Върбица, 17.06.2019 г. 

 

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, чл. 59 от АПК и резултатите от 

проведения на 11.06.2019 г., търг с явно наддаване, посочени в протокол вх. №1048 от 

14.06.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед №118/11.06.2019 г. на Директора на ТП 

ДГС „Върбица“ за класиране на първо място и определяне на купувач на прогнозно 

количество добита дървесина по сортиментна ведомост от Обект № 1933, с количество от 368 

пл.куб.м.  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

за класиран на първо място и купувач на добита дървесина  от обособен 

Обект №1933 – Е Т “ З юл кюф Е реджеб о в  –  гр а фи к п ла ст ик “ ,  с  ЕИК :  

8 3 50 4… …… , съ с  сед али щ е  и  адр ес  н а  уп р авл ени е :  с .  Зв ез диц а ,  о бщ.  

О м ур т аг ,  о бл .  Търг о вищ е ,  . . чл .  59  от  З ЗЛ Д … . ,  пр ед став л яв ан о  о т  . . чл .  5 9  

о т  ЗЗ ЛД … .  при потвърдена от участника начална цена от 3 5  2 2 0 , 00  лв .  

(т рид есет  и  п ет  хи ляд и  д в ест а  и  дв ад есет  ле ва )  б е з  Д ДС  и  4 2  26 4 , 00  лв .  

с  вк л .  ДД С.   
Определям гаранция за добро изпълнение дължима от участника преди 

сключване на договор, в абсолютна сума в размер на 1761,00 лв. без ДДС.  

 

Няма класиран на  второ място участник, поради липса на подадени 

оферти .   

 

В 5-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед за обявяването на 

класирането и определянето на купувач, или в същия срок от съобщаване ѝ, когато е 

допуснато предварително изпълнение, определеният за купувач участник следва да 

представи на възложителя всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за 

техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал, а именно: 

1. Документ (Свидетелство за съдимост), на физическото лице, или управителите или 

на членовете на управителните органи на купувача, че  не е осъждан с влязла в сила присъда, 

освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от 

Наказателния кодекс, издаден от съответния РС с дата на издаване не по-ранна от 6 месеца от 

датата на сключване на договора - оригинал или заверено от кандидата копие; 

2. Документ, че  няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган, издаден от съответната ТП НАП с дата на издаване не по-

ранна от 1 месец от датата на сключване на договора, оригинал или заверено от кандидата 

копие; 

3. Документ за внесена парична или учредена в полза на продавача банкова гаранция 

за изпълнение на договора за съответния обект, или документ за довнасяне на допълнителна 

парична сума – в случаите, когато участникът е избрал формата на парична гаранция за 

изпълнение на договора за съответния обект и размерът на същата надвишава размера на 

внесената от него гаранция за участие; 



4. Документи, които доказват вярността на декларираните обстоятелства по т. 

8.2.8 от тръжните условия, във връзка с удостоверяване на изпълнение на изискванията на 

чл. 47, ал. 6 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., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 

07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 

29.03.2019г.), а именно: 

- документ, доказващ количеството на преработената дървесина от кандидата през 2018 г. 

година в собствен обект по чл. 206 от Закона за горите, когато изискването е приложимо – 

представя се заверено копие от РДГ на приета „Обобщена справка за количествата 

постъпила, преработена и експедирана дървесина” за 2018 г. по образец на чл. 13, ал. 4, ал. 

7 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии (на която 

да е виден попълнен входящ номер по регистъра на съответната регионална дирекция по 

горите, под който е приета гореизисканата справка) или друг документ, който да 

удостоверява изпълнението на горепосоченото изискване на разпоредбата на чл. 47, ал. 6 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., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 

07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 

29.03.2019г.). 

- документ удостоверяващ наличието на регистриран обект за преработка на дървесина по 

реда на чл. 206 от Закона за горите – удостоверение от РДГ; документ за въвеждане в 

експлоатация/разрешително за ползване/ на обекта издадено от компетентна служба или друг 

документ, който да удостоверява изпълнението на горепосоченото изискване на разпоредбата 

на чл. 47, ал. 6 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., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., 

бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 

29.03.2019г.), удостоверение за регистрирана производствена марка за горепсочения обект за 

преработка на дървесина по чл. 206 от Закона за горите – издадено от РДГ по 

местонахождение на регистрация на съответния обект и документ  издаден от компетентен 

орган за оборудване на обекта  със система за постоянно видеонаблюдение, съгласно 

изискванията на чл. 14а, ал. 1 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии 

(ДВ бр.11/07.02.2012г посл. изм. бр.79/13.10.2015 г.); 

5. Липсата на  парични задължения към СИДП ДП, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган - обстоятелството се установява служебно от СИДП ДП 

към датата на сключване на договора.  
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие 

кандидатът представя и оригинала за сравнение. 

 

При липса на основанията по чл. 35, ал. 9, т. 1-т. 3 от Наредбата да се сключи договор, 

изготвен в съответствие с условията по чл. 9г от Наредбата с участника, определен за 

изпълнител за Обект №1930, 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. 

 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл. 62, 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 оглед обстоятелствата, че е невъзможно да се осигури денонощна охрана на 

добитата дървесина, което обуславя създаване на предпоставки от кражба на отсечената 



дървесина с нанасяне на щети на ДГС, както ѝ недопускане похабяването на добитата 

дървесина 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД. 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в конкурса 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 конкурса 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. 62, 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 съобщи на 

заинтересованите лица, да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, за сведение 

и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на ТП ДГС Върбица, и 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен. 

 
 
 

 

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

 

 

 

 

 


