
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

             ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 
    гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

З А П О В Е Д  

№420/20.10.2022 г. 

гр. Върбица  

  

На основание чл. 74e, 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), т.16.1 от 

тръжните условия на процедура № 9870-5616 и утвърден протокол на Комисията, 

назначена със Заповед № 409/18.10.2022 г., от проведения на 19.10.2022 г. електронен 

търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен 

склад в Обект 7-22-2022, отдели/подотдели – 103 "б", 103 "в", 103 "г", сортименти – 

Трупи за бичене над 30 см, Трупи за бичене до 29 см, с общо количество от 126 пл. м3  

   

О Б Я В Я В А М:  
  следната класация по проведения електронен търг с наддаване за продажба на 

прогнозни количества добита дървесина на временен склад в Обект 7-22-2022, 

отдели/подотдели – 103 "б", 103 "в", 103 "г", сортименти – Трупи за бичене над 30 см, 

Трупи за бичене до 29 см, с общо количество от 126 пл. м3,  електронна процедура № 

9870-5616 към СИДП ДП – гр. Шумен, открита с моя   Заповед № 365/28.09.2022 г.:  

        На първо място при потвърдена най-висока цена от 22 480.00лв. без ДДС 

класирам:        

       „ДЕЛТА” ЕООД, ЕИК: 833008208 на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: с. Дунавци, обл. Стара Загора, ул. „Изгрев“ № 25, представлявано 

от управителя – Н.З.Я., с потвърдена цена от 22 480.00 лв. (двадесет и две хиляди 

четиристотин осемдесет лева) без ДДС и 26 976.00 лева с включен ДДС; гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 1 124.00 лв. (хиляда сто двадесет и четири лева) 

и други условия съгласно проекто договора;  

На второ място  при потвърдена цена от 22 480,00 лв без ДДС класирам:  

      „ЕНГИН 2015“ ЕООД, ЕИК: 203804236 на Агенция по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: с. Бяла река, обл. Шумен, ул. „Дружба“ № 20, представлявано от 

управителя – Д.Х.Х., с потвърдена цена от 22 480.00 лв. (двадесет и две хиляди 

четиристотин осемдесет лева) без ДДС и 26 976.00 лева с включен ДДС; гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 1 124.00 лв. (хиляда сто двадесет и четири лева). 

От участие в електронния търг с наддаване за Обект 7-22-2022, отдели/подотдели 

– 103 "б", 103 "в", 103 "г", с общо количество от 126 пл. м3, e отстранен участник   

"БАРИ-ТРАНС" ЕООД на основание чл.74в, ал. 3, т. 1 от Наредбата по реда на 

чл.95, ал.1 от ЗГ и т. 7.3.1 от одобрените условия за провеждане на електронен търг № 

9870-5616 със следните мотиви:  

Участник – "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, е приложил/прикачил попълнена и 

подписана Декларация № 3 по образец – файл с наименование „приложение 3“, в която 

е посочил, че представя същата в качеството си на „участник в електронен търг за 

продажба на прогнозни количества добита дървесина, на територията на ТП ДГС 



„Върбица “ за обект № 10-22-2022“. По своята същност декларацията е изготвена по 

образеца, приложен към документацията на процедурата. Същата е била попълнена и 

подписана от представляващия участника, но се отнася за обект, различен от обекта, за 

който се подава офертата. Липсата на декларация №3 за обект 7-22-2022, е основание за 

отстраняване на участника от процедурата, а именно : на основание чл.74в, ал. 3, т. 1 от 

Наредбата по реда на чл.95, ал.1 от ЗГ и т. 7.3.1 от одобрените условия за провеждане 

на електронен търг № 9870-5616. 

С класирания на първо място участник следва да сключи договор при 

спазване изискванията на ЗЗД, чл. 35 във връзка с чл. 74е, ал. 6 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 раздел „Х - Условия на сключване на договора“ от тръжните 

условия на електронен търг № 9870-5616. На основание чл.74е, ал. 4 от Наредбата във 

връзка с чл. 122 от Закона за горите:  

ДОПУСКАМ  ПРЕДВАРИТЕЛНО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА   

НАСТОЯЩАТА  ЗАПОВЕД, 

Мотиви: съществува опасност престоят на добитата дървесина на временен склад 

да доведе до влошаване на качествата ѝ, като на временния склад във въпросните 

подотдели е невъзможно да се осигури денонощна охрана на добитата дървесина, което, 

от своя страна, обуславя създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина; 

това създава опасност пред ТП „ДГС Върбица“ от осуетяване или сериозно 

затрудняване на изпълнението на договора, от което могат да последват значителни 

вреди за ТП „ДГС Върбица“ като загубата на приходи от нереализация на дървесината, 

похабяването на същата и непокриването на вложените разходи за добив.  

 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.  

            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 търга 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 публикува в електронното досие на търга в интернет 

платформата за електронни търгове на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 

Шумен.  Копие от настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата.  

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица  от ТП 

„ДГС Върбица“ за сведение и изпълнение  

  

Контрола 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“ гр. Върбица, 
 
Проверил: 

инж. Стела Атанасова ,зам. директор при ТП 

 
Изготвил: 

Т.Ахмедова-Йълмаз, експерт ОП при ТП  
 


