
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”  
 

Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106, e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  
№ 115 

гр. Върбица, 18.04.2022 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и т. 9.3. от условията за провеждане на 

процедурата във връзка с чл.59 от АПК, 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, Заповед за оправомощаване 

№263/08.04.2022 год. на Директора на СИДП ДП Шумен и утвърден протокол на Комисията, 

назначена с моя заповед № 112 от 18.04.2022 г. от проведеното на 18.04.2022 г. договаряне по 

чл.72 от НУРВИДГТ с предмет – „Продажба на добита дървесина, намираща се на временен 

склад, за обект №1 – ПД - отдели: 74 „к“, 167 „а“, 198 „и“, 219 „е“, 245 „е“ от ДГТ на ТП 

ДГС ,,Върбица“ с общо количество от 122,83 пл. куб.м дървесина“ 
 

О Б Я В Я В А М: 

 

 следната класация по проведената процедура – договаряне по чл.72, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 

4 от НУРВИДГТ за продажба на добита дървесина на временен склад по сортименти в Обект №1 

– ПД - отдели: 74 „к“, 167 „а“, 198 „и“, 219 „е“, 245 „е“ с общо прогнозно количество от 122,83 

пл. м3 , открита с моя заповед №101/11.04.2022 г.: 

На първо място класирам:  

„Трансфорес – 74“ ЕООД, с. Крайгорци, ЕИК 127632192, със седалище и адрес на 

управлението: с. Крайгорци, ул. „Георги Димитров“ №16, общ. Върбица, обл. Шумен, 

представлявано на процедурата от Х.О.Х. – управител на „Трансфорес – 74“ ЕООД, при 

предложена обща крайна цена от 25 365,38 лв. /двадесет и пет хиляди триста шестдесет и пет 

лева и тридесет и осем стотинки/ без вкл. ДДС и 30 438,46 лв. (тридесет хиляди четиристотин 

тридесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) с включен ДДС, други условия съгласно 

проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 268,26 лв. /хиляда двеста 

шестдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/; 

 

Няма класиран на второ място участник 

От участие в договарянето по чл.72, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 4 от НУРВИДГТ за обект №1 – ПД 

няма отстранени участници; 

 За купувач на добитата дървесина от обект №1 – ПД - отдели: 74 „к“, 167 „а“, 198 „и“, 219 

„е“, 245 „е“ от ДГТ на ТП ДГС ,,Върбица“ с общо количество от 122,83 пл. куб.м дървесина, 

начална цена за обекта – 25 365,38 лв. без ДДС, гаранция за участие 1 268,26 лв., съгласно 

процедура, открита с моя Заповед № 101/11.04.2022 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

„Трансфорес – 74“ ЕООД, с. Крайгорци, ЕИК 127632192, със седалище и адрес на 

управлението: с. Крайгорци, ул. „Георги Димитров“ №16, общ. Върбица, обл. Шумен, 

представлявано на процедурата от Х.О.Х. – управител на „Трансфорес – 74“ ЕООД, при 

предложена обща крайна цена от 25 365,38 лв. /двадесет и пет хиляди триста шестдесет и пет 

лева и тридесет и осем стотинки/ без вкл. ДДС и 30 438,46 лв. (тридесет хиляди четиристотин 

тридесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) с включен ДДС, други условия съгласно 



проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 268,26 лв. /хиляда двеста 

шестдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/; 

 

Няма класиран на второ място участник 

От участие в договарянето по чл.72, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 4 от НУРВИДГТ за обект №1 – ПД 

няма отстранени участници; 

 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, във връзка с чл. 122 от 

ЗГ, т. 10.2. от условията за провеждане на процедурата и 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 характера на 

предмета на настоящата процедура – останала на склад добита дървесина в резултат на 

прекратяване на договор № 44/18.08.2021г. за обект №1 - ПД, като вещ с бързо влошаващи се 

качества, която подлежи на бърза продажба и невъзможността да се осигури денонощна охрана 

на временните складове в съответните подотдели, включени в обект №1-ПД, създава 

предпоставки за кражба на отсечената дървесина. В резултат на описаното за ТП „ДГС Върбица“ 

се създава реална опасност от нанасяне на материални щети на ДГС като: похабяване на 

дървесината, нереализиране на продажба, липса на приходи в ТП ДГС ,,Върбица“ и до 

невъзможност да се обезпечат финансово задълженията на ТП като работодател и орган с 

възложени функции по охрана на горските територии, опазване на същите от пожари 

изпълнението на лесокултурни дейности и ловно-стопански мероприятия и охрана на дивеча. 

Предвид гореописаното 

 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД  

 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез ТП 

„ДГС Върбица“ пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо от оспорването на 

самата заповед. 

Със спечелилия договарянето участник, да се сключи договор при спазване изискванията 

на ЗЗД, чл. 35 и чл. 73 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 покупко-продажба на добита дървесина, определеният за 

купувач участник, трябва да представи документите, посочени в т. 10.4. от условията за 

провеждане на процедурата; 

 

 Заповедта подлежи на оспорване по административен ред за законосъобразност и 

целесъобразност по реда на чл. 81 и сл. от гл. VІ-та на АПК от участниците в процедурата за 

обекта в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ чрез Директора на ТП „ДГС Върбица“ 

пред Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, или по реда на чл. 145 

и сл. от глава Х-та на АПК пред Шуменски Административен Съд, чрез Директора на ТП „ДГС 

Върбица“ - за законосъобразност.  

 

 Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица  при ТП „ДГС 

Върбица“ за сведение и изпълнение 

 

 Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Стела Иванова 

Атанасова – зам. директор при ТП „ДГС Върбица“. 

 

 ………….П………. 

…….чл. 59 от ЗЗЛД…. 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 


