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3 А П О В Е Д 

№141 

гр. Върбица, 22.07.2019 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 16.07.2019 г., търг с явно наддаване, посочени в 

протокол вх. №1345 от 19.07.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед 

№132/16.07.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Върбица“ за класиране на първо място 

и определяне на купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект № 1936, отдел: 38 „с“ с количество от 1112 пл.куб.м.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

за купувач на обособен Обект №1936 - „Меги Транс  2008“  ЕООД ,  

с  ЕИК:  20023 … . . ,  със  седалище  и  адрес  на  управление :  с .  

Т ушовица ,  общ.  Върбица ,  обл .  Ш умен ,  ул .  …чл.  59  от  ЗЗЛД … ,  

представлявано  от  …чл .  59  от  ЗЗЛД … , при потвърдена от участника 

цена от 83  575 ,00  лв .  без  ДДС .  

Определям гаранция за добро изпълнение дължима от участника 

преди сключване на договор, в абсолютна сума в размер на 8 357,50 лв. 

без ДДС.  

 

За обекта няма класиран на второ място участник  поради липса  

на  втори  доп уснат  до  търга  участник . 

 

Няма отстранени от участие за обекта кандидати.  

 

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, които е декларирал, а именно: 

1. Свидетелство за съдимост на управителите или на членовете на 

управителните органи на купувача. Представя се и за подизпълнителя/ите, ако 

ползва такива. 

2. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите (НАП), 

че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. Удостоверението следва да е с дата не по-рано от три 

(3) месеца, считано от датата определена за сключване на договора. Представя се и 

за подизпълнителя/ите, ако ползва такива. 



3. Документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 

удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения. Датата на 

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

крайната дата на депозиране на заявлението за участие. Представя се и за 

подизпълнителя/ите, ако ползва такива. 

4. Документи удостоверяващи, че участника определен за купувач, заедно с 

посочения от него подизпълнител (когато е приложимо), разполага със следната 

техническа обезпеченост: специализирана техника за извоз – 1 бр.; специализирана 

техника за рампиране – 1 бр.; бензиномоторен трион (БМТ) – 3 бр. 

5. Заверено от участника/подизпълнителя извлечение от балансовите сметки, 

или счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от участника техника. 

Според вида на работното оборудване се прилагат следните документи: 

5.1. За трактори и самоходна горска техника: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически 

прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската 

техника и машините за земни работи – в сила към датата на провеждане на търга – 

заверени копия; 

5.2. За прикачния инвентар и БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ или 

Областна дирекция „Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ. 

6. Документи удостоверяващи, че участника определен за купувач заедно с 

обявения от него подизпълнител (когато е приложимо) разполага със заявените 

квалифицирани служители и работници за изпълнение на съответния вид дейност: 

6.1. Заверено копие от Справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, 

издадена от ТД НАП за действащите трудови договори на служителите и 

работниците на участника/подизпълнителя. Справката следва да е с дата на издаване 

не по-ранна от десет (10) календарни дни, считано от датата определена, като краен 

срок за депозиране на офертите за участие. 

6.2. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за 

работа с „преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, 

съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ (за 

бензиномоторни триони). 

6.3. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за 

работа със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк 

или Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от участника, за извоз и 

рампиране, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ 

„специализирана и специална самоходна горска техника“); 

6.4. Заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

7. Номер на документ удостоверяващ внесена в полза на продавача гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 10 % от достигнатата крайна обща цена за 

обекта без вкл. ДДС. 

Комисията проверява служебно следните обстоятелства: 

1. Наличието на обстоятелствата в Търговския регистър, относно наличие на 

производство по несъстоятелност, процедури по обявяване в несъстоятелност и в 

процедура по ликвидация. 

2. Комисията служебно изисква информация от всички ТП на СИДП ДП 

Шумен за проверка актуалността на декларираната от участника информация за 



договори за извършените дейности по чл. 10, ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по 

чл. 46, т. 1 от Наредбата, в рамките на едногодишен срок, от датата посочена като 

краен срок за депозиране на оферти за участие в процедурата.  

3. Комисията служебно проверява обстоятелствата удостоверяващи фактите 

по внесената и постъпила гаранция за изпъленние и нейния размер. 

 
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 №1936, 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 изпълнение на финансовия план на 

стопанството 

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 ѝ 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 

 
  

 

 


