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З А П О В Е Д 

№391 

гр. Върбица, 10.10.2022г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за обект №2233 

 

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) във връзка с чл. 53, ал. 2 

от същата и чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и отразени резултати в протокол на комисията 

от 07.10.2022 г., назначена със Заповед № 379  от  07.10.2022 год. На директора на ТП „ДТС 

Върбица за провеждане на открит конкурс с предмет: „Продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен, с едновременно възлагане извършване на добива на дървесина 

от Обект №2233, включващ отдели/подотдели: 8 „а“, 26 „б“, 26 „е“, 27 „д“, 86 „и“, 86 

„л“, 62 „з“, 143 „г“, 143 „д“, 147 „в“ от горски насаждения, разположени в държавни 

горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Върбица“ – ТП на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в съответствие с изискванията 

на утвърдени технологични планове за добив на дървесина и годишен план за добив на 

дървесина“, открит с Заповед № 342 от 20.09.2022 г. на директора на ТП „ДГС Върбица“ във 

връзка със Заповед № 554 от 15.09.2022г на Директора на „СИДП” ДП 

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

В определения срок за участие е регистриран следният кандидат, подал оферта по 

реда на депозиране на оферти, както следва: 

1. Кандидат №1 – оферта вх.№ 2989/06.10.2022 г. – 16:46 часа от „Хема груп“ ООД, 

с.Божурово. 

Кандидатът – „Хема груп“ ООД, е депозирал заявление и документи за участие в 

открит конкурс за обект №2233. Комисията е разгледала същите, допуснала е участника до 

разглеждане на ценовата му оферта, оценила го е и е извършила класиране, за което е 

съставила протокол, представен в срок и утвърден от Директора на ТП „ДГС Върбица“. 

Няма други подадени оферти. 

С оглед изложеното по-горе, 

II. РЕШИХ: 

Участникът „Хема груп“ ООД се е придържал към изискванията на ТП „ДГС 

Върбица“ и е представил всички необходими и изискуеми документи, обявени в заповедта за 

откриване на конкурса, одобрената документация и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. Мотивиран от изложеното и предвид ценовото предложение за обект 

№2233 на участника, отразен в протокола на комисията от 07.10.2022 г.  

III. ОБЯВЯВАМ: 

Следното класаране за обект №2233: 



1. Класиран на първо място: „Хема груп“ ООД с комплексна оценка 100 точки. 

2. Няма класиран на следващо място участник поради липса на подадени 

оферти. 

3. Отстранени участници – няма. 

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ/КУПУВАЧ: 

КЛАСИРАНИЯТ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК ЗА ОБЕКТ №2233 – „ХЕМА 

ГРУП“ ООД, с. Божурово, ЕИК127623250, адрес на управление: с.Божурово, обл.Шумен, 

ул.“Камчия“ №26 представлявано заедно и поотделно от Мустафа М.Мустафов и Хасан 

А.Мустафа с предложени цени за закупуване на стояща дървесина на корен в размер на 

79 638.00 лв (седемдесет и девет хиляди шестстотин тридесет и осем лева)  без вкл. ДДС и за 

извършване на добива на дървесина в размер на 23 360.00лв (двадесет и три хиляди триста и 

шестдесет лева) без вкл. ДДС и други условия съгласно проекта на договор и условията на 

процедурата . 

V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е една обща гаранция за изпълнение, чийто 

размер е сборът от:  

 5 (пет) % от достигнатата по време на конкурса обща стойност (цена) в лева 

без ДДС за обекта за дейността „добив на дървесина“ , а именно : 1 168.00 лв 

(хиляда сто шестдесет и осем лева); 

 10 (десет) % от достигнатата обща стойност (цена) в лева без ДДС за обекта за 

продажбата на стояща дървесина на корен , а именно : 7 963.80 лв (седем 

хиляди деветстотин шестдесет и три лева и осемдесет стотинки) . 

2.  Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящата заповед по реда на 

чл. 61 от АПК. 

3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава 

чрез директора на ТП „ДГС Върбица“ до Административен съд – гр. Шумен. 

  4. 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 във връзка с чл. 60, ал.1, пр.3 и 4 от 

АПК - във връзка със защита на важни държавни и обществени интереси, с цел своевременно 

извършване на дейността и предотвратяване загуби за горското стопанство, допускам 

предварително изпълнение на настоящата заповед. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Върбица“ до 

Административен съд – гр. Шумен в тридневен срок от съобщаването й чрез публикация на 

интернет страницата на ТП „ДГС Върбица“ към електронното досие на процедурата. 

5. В петдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед или в същия срок от 

съобщаване на същата, когато е допуснато предварително изпълнение, определеният за 

купувач-изпълнител участник следва да представи всички необходими документи, подробно 

описани в точка 12.7. от конкурсните условия на процедурата. 

6. Договорът с определения за купувач-изпълнител участник за обект №2233 следва 

да се сключи в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на 

изпълнител, или в същия срок от съобщаване на същата, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 



7. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Стела Атанасова 

– зам.директор на ТП „ДГС Върбица“.  

8. Настоящата заповед следва да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС 

Върбица“ към електронното досие на процедурата. Препис от заповедта да се изпрати на ЦУ 

на „СИДП“ ДП – гр.Шумен за сведение и публикуване. 

 

 

……….П…….. 

………чл. 59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП „ДГС Върбица“     

                                   


