
771 Заповед за класиране   ТП ДГС Добрич 

 

 

 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ” 

гр.Добрич 9300,    ул. " Марин Дринов"  № 5    тел. 058 / 60 06 78,    факс № 058 /  60 06 58, email; 
dgs.dobritch@dpshumen.bg  

 

З А П О В Е Д 
№ ДД-01-78/10.03.2023г. 

гр. Добрич 

 

 

Във връзка със Заповед № 179/17.02.2023г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, на 

основание чл.74е, 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.174, ал.2 от Закона за горите, и 

Протокол на Комисията от тръжна процедура № 9300-6391 от 09.03.2023г., за провеждане 

на открития с моя Заповед № ДД-01-45/17.02.2023г., ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за Продажба 

на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост от годишния план за 

ползване за 2023 г., за Обект №14-7-2023 от ДГТ на територията на ТП ДГС Добрич с 

прогнозно количество от 395 пл.куб.м., в отдели 169 - г, 69 - д, 69 - е, 72 - з, 76 - к, с 

начална цена от 43230,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 432,00 лв. и гаранция за 

участие от 2161,00 лв., 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

 

1.В определения срок за участие за обекта са регистрирани следните кандидати, по 

реда на депозиране на документите за участие: 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК Чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на 

управление в гр. Добрич ул.МАРИН ДРИНОВ 5,  Чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от Диян 

Начев Димов, изп.директор, регистриран за допускане до участие на 06.03.2023-13:32ч., 

и за същинското наддаване с УИН №13CBOMGR/09.03.2023-12:01:38ч.. 

2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи с 

документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО Е 

УСТАНОВИЛА: 

Участник № 1 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК Чл.59 от ЗЗЛД е представил 

всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи относно обекта. 

3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕЛА 

РЕШЕНИЕ с което: ДОПУСКА до следващия етап на търга: 

 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК Чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на 

управление в гр. Добрич ул.МАРИН ДРИНОВ 5, Чл.59 от ЗЗЛД.bg, представлявано от 

Диян Начев Димов, изп.директор. 

4. В резултат на констатациите от провеждането на търга с допуснатият участник, 

КОМИСИЯТА Е ОБЯВИЛА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 
За Обект №14-7-2023: 

Място на извършване на дейността 

(отдел, подотдел) от ДГТ на територията  

на ТП ДГС Добрич 

Прогнозни 

количества 

лежаща 

маса в пл.м3 

Максимална стойност в лв., без 

ДДС, над която участникът не може 

да депозира ценово предложение 

Гаранция за 

участие 

169 - г, 69 - д, 69 - е, 72 - з, 76 - к 395 43230,00 2161,00 

 

mailto:dgs.dobritch@dpshumen.bg


НА ПЪРВО МЯСТО при потвърдена цена от 43230,00 лв. без ДДС, е класиран 

участника: 

 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК Чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на 

управление в гр. Добрич ул.МАРИН ДРИНОВ 5, Чл.59 от ЗЗЛД bg, представлявано от 

Диян Начев Димов, изп.директор. 

Във връзка с горните констатации на Комисията, и на основание чл.74е, ал.1, т.1 от 

Наредбата, като установих, че на този етап не са налице условията за прекратяване на 

процедурата по чл.74е, ал.2 от Наредбата 

  

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 
За Обект №14-7-2023: 

Място на извършване на дейността 

(отдел, подотдел) от ДГТ на територията  

на ТП ДГС Добрич 

Прогнозни 

количества 

лежаща 

маса в пл.м3 

Максимална стойност в лв., без 

ДДС, над която участникът не може 

да депозира ценово предложение 

Гаранция за 

участие 

169 - г, 69 - д, 69 - е, 72 - з, 76 - к 395 43230,00 2161,00 

 

КУПУВАЧ е участника ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК Чл.59 от ЗЗЛД, при 

цена 43230,00 лв. без ДДС. 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.  С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект №14-7-2023.  

2. Препис от Заповедта в един и същи ден, в рамките на 3-дневния срок от 

получаването на протокола на комисията, да се изпрати за публикуване от СИДП ДП в 

досието на търга в електронната платформа, а на участника да се съобщи по реда на чл. 

61 от АПК - чрез устно уведомяване за съдържанието на заповедта, което се удостоверява с 

подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, 

включително чрез електронна поща на електронния адреси на участника, или факс, ако 

участника е посочил такъв. Начинът на съобщаването се отбелязва на екземпляра на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването и на участника, но на основание 

чл.74е, ал.4, изр.Второ от Наредбата и чл. 60, ал.1 от АПК разпореждам предварително 

изпълнение на настоящата Заповед, и договор с изпълнителя следва да се сключи в 14 

(четиринадесет) дневен срок от съобщаването на заповедта.  

3.1. На основание чл.23, ал.6, във вр.с чл.35, ал.5, във вр.с чл.74е, ал.6 от Наредбата, 

в 5-дневен срок от издаването на настоящата заповед, определеният за изпълнител 

участник следва да представи следните документи:  

3.1.1.Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора (в зависимост от 

направения от кандидата избор за формата на гаранцията – внесена парична сума или 

оригинал на банкова гаранция). 

3.1.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на 

държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

 3.2. При сключване на договора участникът следва да представи следните 

документи: 

3.2.1. Удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че 

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

компетентен орган  - с едномесечен срок на валидност. 

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

удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „СИДП“ ДП Шумен - с 

едномесечен срок на валидност. 

 5. В случай, че определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде 

под формата на парична сума, на основание чл. 9а, ал.8 от Наредбата внесената от 



участника гаранция за участие от 2161,00 лв. следва да послужи за изпълнение на 

задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 2161,50 лв.  

6. След съобщаването на настоящата заповед на определения изпълнител, копие от 

нея с отбелязване на датата на съобщаването и да се връчи на председателя на комисията, с 

оглед изпълнение на т.4 от настоящия раздел. 

7. На основание чл.74а, ал.4, т.1 от Наредбата и Условията за провеждане на 

процедурата, ако определеният за изпълнител участник не изпълни задължението си да 

сключи договор, да се задържи гаранцията му за участие в размер на 2161,00 лв. 

8. Спечелилият търга, след сключване  на договора и преди издаване на първи по ред 

превозен билет представя документ за платена авансова вноска в размер на 20% (двадесет  

процента) от достигнатата при търга обща цена, с включен и начислен ДДС. Следващите 

плащания, след получаване и транспортиране на авансово платената дървесина, се 

извършват преди транспортирането на последващата добита дървесина, съгласно 

количествата, посочени в приемателно-предавателен протокол, изготвен от страните по 

договора. При плащане по банков път, същото се удостоверява с представяне в ТП ДЛС 

Тервел на надлежно заверен от банката платежен документ. 

9. На основание чл.74е, ал.4, изр.Първо от Наредбата настоящата заповед подлежи 

на обжалване по реда и в срока по АПК. Жалбата се подава чрез ТП ДГС Добрич  до 

Адм.съд гр. Добрич. 

 

 

инж.Цанко Иванов Николов…… Чл.59 от ЗЗЛД 

   Директор ТП ДГС Добрич 

 

Съгласувал: Чл.59 от ЗЗЛД 

  /Станислав Иванов – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил:…… Чл.59 от ЗЗЛД 

/инж.Тошко Петков, зам.директор в ТП ДГС Добрич 

 

Изготвил: …… Чл.59 от ЗЗЛД.. 

Адв.Цветан Георгиев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


