
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

З А П О В Е Д 
№ 41/22.02.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на купувач за Обект № 13-1-2018 - ТП ДГС 

Провадия 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №60 /30.01.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от   Наредба 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 (обн. 

в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., 

изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм. и доп.  ДВ бр.55 от 7 

Юли 2017г.)- (Наредбата) ,  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в 

Протокол на Комисията от 21.02.2018г. , назначена със Заповед  №34/20.02.2018г.  на 

директора на ТП ДГС Провадия за провеждане на електронен търг по реда на чл.49, ал.1, 

т.5 във вр с чл.74 от   Наредбата,  обявен със Заповед  №17/31.01.2018г.на Директора на 

ТП ДГС Провадия вр. Заповед №60 /30.01.2018 г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен  

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

За участие в електронен търг за продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина  на корен за 2018 година от държавна горска територия на ТП ДГС Провадия  

за Обект 13-1-2018 г. са регистрирани следните кандидати: 

1. „Василев-05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД, общ. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, обл. заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от управител 

заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 

ІІ.РЕШИХ: 

Участникът  „Василев-05“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС 

Провадия и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и отговаря на изискванията на   Наредбата ,  и 

не са налице обстоятелства за отстраняването му. 

       Мотивиран от изложеното  

 

ІІІ. ОБЯВЯВАМ: 

 Следното класиране за Обект №13-1-2018- ТП ДГС Провадия  от електронен търг 

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина  на корен за 2018 година от 

държавна горска територия на ТП ДГС Провадия, с прогнозно количество от 845 

пл.куб.м., при начална цена в размер на 39751,60 лева без ДДС и стъпка на наддаване в 

размер на 412,00 лева. 

НА ПЪРВО МЯСТО: „Василев-05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: 

заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, общ. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, обл. 

заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, 

представлявано от управител заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, потвърдил най- 

високата предложена цена в размер на 40163,60 лева без ДДС  



Класиран на второ място- няма. 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КУПУВАЧ: 
За Обект №13-1-2018- ТП ДГС Провадия  от електронен търг за продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина  на корен за 2018 година от държавна горска 

територия на ТП ДГС Провадия  , с прогнозно количество от 845 пл.куб.м. , при начална 

цена в размер на 39751,60 лева без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 412,00 лева. 

„Василев-05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД, общ. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, обл. заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от управител 

Румен Милков Василев, при  цена в размер на 40163,60 лева без ДДС  

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
           1.С настоящата Заповед закривам тръжна процедура № 9200-2946 от 21.02.2018 

г., за Обект № 13-1-2018.  

           2.Препис от Заповедта да се  изпрати на „СИДП” ДП за публикуване на 

„ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП ДП – гр. Шумен (ИО)“ сайт страницата на 

СИДП ДП –гр. Шумен , а на кандидатите да се връчи по реда на чл. 61 от АПК.  

           3.Договор с купувача да се сключи в 7-седем дневен срок от влизане в сила на 

заповедта.  

           3.1. Заповедта влиза в сила 14-дни след съобщаването й.  

           3.2.При сключването на договора КУПУВАЧА да представи следните документи:  

           -удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган с дата на издаване след датата на 

определяне на кандидата за спечелил.  
          -свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните 

органи на търговеца;  

          -документ от „СИДП“ ДП – Шумен, за липса на непогасени задължения към 

предприятието и неговите териториални поделения – задължително в оригинал, с дата 

не по-рано от един (1) месец, считано от крайната дата на депозиране на заявлението за 

участие.  

         -документ за внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 2008,18 лева. 

-Документи, доказващи декларираните обстоятелства , съгласно точка 10 от Заповед 

№17/31.01.2018г. на директора на ТП ДГС Провадия  за откриване на търга с изключение 

на посочените в т.10, буква”г”, а именно: 

1. Удостоверение за лесовъдска практика на наетия лесовъд, регистриран за 

дейността “планиране и организация на добива на дървесина”,  

2. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена 

от ТД НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на 

кандидата. Справката следва да съдържа дата на издаване не по-рано от десет (10) 

календарни дни, към датата на сключване на договора. 

3. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, 

съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ („бензиномоторни 

триони“) или аналогичен документ, доказващ правоспособността на работника; 

4. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или 

Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за извоз и 

рампиране, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ 



„специализирана и специална самоходна горска техника“) или аналогичен документ, 

доказващ правоспособността на работника; 

5. Документи, удостоверяващи собствеността и/ или закупуването на лизинг на  

минимално изискуемата специализирана самоходна и преносима техника (БМТ), 

оборудвани, съгласно българското законодателство, изискванията на стандарта за 

горска сертификация и технически да отговарят на същите стандарти. 

Според вида на работното оборудване се прилагат следните документи : 

За трактори и самоходна горска техника: 

- Извлечение от счетоводни регистри/фактури/договори или всякакви други 

документи, доказващи собствеността на техниката; 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или  Областна дирекция 

„Земеделие“  , съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически 

прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и 

машините за земни работи – в сила към датата на провеждане на търга – заверени копия; 

За прикачния инвентар и БМТ: 

- Извлечение от счетоводни регистри/фактури/договори или всякакви други 

документи, доказващи собствеността на техниката; 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ или  Областна 

дирекция „Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ. 

         4. Внесената от кандидатите гаранция за участие в процедурата размер от 1988,00 

лв., следва да се освободи от лицето опериращо с банковата сметка по която е внесена 

както следва:  

         4.1. На класирания на второ място – след сключването на договора.  

         4.2. На класирания на първо място – след сключване на договора.  

         4.3. На останалите участници– в срок 3 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на заповедта за определяне на купувач.  

  5.  Купувачът заплаща дървесината, както следва:  
5.1. След сключването на договора и  най- късно  преди издаване на първия превозен билет 

за транспортиране на договорената дървесина, купувачът заплаща авансово 20 % (двадесет 

процента) от цената достигната по време на търга. 

5.2. Следващите плащания след получаване и транспортиране на авансово платената 

дървесина, се извършват по действително добити количества, съгласно изготвен между страните 

приемателно-предавателен протокол, но преди транспортирането ѝ. 

       6.Решението подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава до 

Административен съд гр.Варна, чрез директора на ТП „ДГС Провадия“.  

 

 

ДИРЕКТОР подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

инж. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 

ИС/ХМ 

 

 

 

 

 
 
 


