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З А П О В Е Д 

№313 

гр. Върбица, 31.08.2022г. 

 

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 (Наредбата), чл. 59 от АПК и 

протоколно решение № 2.3 от 30.08.2022 г. на комисията, назначена със Заповед № 304 от  

30.08.2022 год. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал.1, т.1 

и т.3 от Наредбата с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в 

горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за 

ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на 

дървесина, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия за 

участие“ от обект № 2229 oтдели/подотдели: 119 "б", 129 "б", 130 "е", с общо прогнозно 

количество дървесина – 547 пл. м3, открит с моя Заповед № 292/12.08.2022 г.  

ОБЯВЯВАМ: 

следната класация след проведения по реда на чл. 15 – 22 от Наредбата открит 

конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата и определяне на 

изпълнител, с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в 

горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за 

ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на 

дървесина, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия за 

участие“ от обект № 2229 oтдели/подотдели: 119 "б", 129 "б", 130 "е", с общо прогнозно 

количество дървесина – 547 пл. м3, гаранция за участие 1 640,40 лв. /хиляда шестстотин и 

четиридесет лева и четиридесет стотинки/, пределна стойност в лева без ДДС за обекта – 32 

808,00 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин и осем лева), съгласно критерий – най-ниска 

крайна обща цена за обекта в български лева, без включен данък върху добавената стойност 

(ДДС).  

На първо място на основание разпоредбата на чл. 22, ал. 17 от Наредбата за обект 

№2229 КЛАСИРАМ и обектът е спечелен от: 

 „Хема груп“ ООД –  със седалище и адрес на управление...чл.59 от ЗЗЛД…, 

регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, 

представлявано заедно и поотделно от управителите – ...чл.59 от ЗЗЛД…и ...чл.59 от ЗЗЛД…,  

при следните параметри на окончателната оферта:  

1. Предложена обща крайна цена – 32 808,00 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин и 

осем лева) без вкл. ДДС и 39 369.60 лв. (тридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет 

лева и шестдесет стотинки) с включено ДДС.  



2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на (5% от достигнатата по време на 

конкурса стойност) 1 640,40 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева и четиридесет 

стотинки/;  

3. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата.  

 Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти. 

От участие в процедурата за обект № 2229 няма отстранени участници.  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от 

горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС 

Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 

конкурсните условия за участие“ от обект № 2229 oтдели/подотдели: 119 "б", 129 "б", 130 

"е", с общо прогнозно количество дървесина – 547 пл. м3 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 „Хема груп“ ООД –  със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, 

регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, 

представлявано заедно и поотделно от управителите – ...чл.59 от ЗЗЛД…и ...чл.59 от ЗЗЛД…,  

при следните параметри на окончателната оферта:  

1. Предложена обща крайна цена – 32 808,00 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин и 

осем лева) без вкл. ДДС и 39 369.60 лв. (тридесет и девет хиляди триста шестдесет и девет 

лева и шестдесет стотинки) с включено ДДС.  

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на (5% от достигнатата по време на 

конкурса стойност) 1 640,40 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева и четиридесет 

стотинки/;  

3. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата.  

    С оглед необходимостта от задоволяване потребностите на местно население с дърва за 

огрев за отоплителен сезон 2022/2023 г. и запазване интересите на стопанството във връзка с 

изпълнението на Годишния план за реализация на дървесина 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 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 
 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК, чрез ТП „ДГС 

Върбица“ гр. Върбица, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 

съобщаването му.  

Със спечелилия обект №2229 участник следва да се сключи договор при спазване 

изискванията на чл. 23, ал. 6, чл. 35 от Наредбата и т. 13 от конкурсните условия.  

В 5-дневен срок от от издаването на заповедта за обявяване на класирането и 

определяне на изпълнител, определеният за изпълнител участник следва да представи на 

възложителя всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и 

кадрова обезпеченост, които е декларирал, съгласно т. 12.7. от конкурсните условия.  



В 3-дневен срок от изтичането на срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата, Възложителят 

ще определи комисия, която да провери редовността и съответствието на представените 

документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, за което се изготвя отделен протокол. След 

утвърждаване на протокола по чл. 35, ал. 8 от Наредбата, при липса на основанията по чл. 35, 

ал. 9, т. 1-3 от Наредбата и т. 12.9. от конкурсните условия, да се сключи договор с 

участника, определен за изпълнител, при спазване на изискванията на чл. 35 от Наредбата.  

Заповедта подлежи на оспорване от участниците и заинтересованите лица в 

процедурата по реда на чл. 81 и сл. от гл. VI-та на АПК в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й пред Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, или 

по реда на чл. 145 и сл. от глава X-та на АПК пред Шуменски Административен съд.  

Заповедта на основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата и чл. 61 от АПК да се доведе до 

знанието на заинтересованите лица – всички участници в процедурата за обекта, и 

заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се публикува в 

интернет страниците на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и на ТП „ДГС 

Върбица“.  

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ...чл.59 от ЗЗЛД…- зам. 

директор при ТП „ДГС Върбица“  

……П…… 

...чл.59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП „ДГС Върбица“                                       

 

 

 


