
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

З А П О В Е Д 

 
№ 13/11.01.2019 г. 

за класиране на участниците и определяне на купувач за Обект № 13-2-2019 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №479/10.12.2018 г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.174, ал.2 във вр с чл.112, ал.1, т.1 и 

чл.115 от Закона за горите , чл.4, ал.1, т.2, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.5 чл.50, т.2 и чл.55, ал.2 

и ал.3 и чл.38 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 със Заповед №257/14.12.2018  на директора на ТП ДГС 

Провадия е открита процедура за провеждане на електронен търг с предмет: Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от годишен план за ползване за 2019 

год. от държавните горски територии за Обект № 13-2-2019– ТП „ДГС Провадия“ и 

отразени резултати в Протокол на Комисията от 10.01.2019г.  , назначена със Заповед №9 

/09.01.2019г на директора на ТП ДГС Провадия  

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие за Обект № 13-2-2019 е регистриран само един 

кандидат, а именно: 

      „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. 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          

 След като се запознах с протокола на комисията, установих, че всички членове на 

комисията са одобрили офертата на кандидата , предвид което не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Мотивиран от гореизложеното: 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за  Обект № 13-2-2019, с прогнозно количество  в пл. куб.м.- 1771 

куб м. ,   с начална цена  в размер на 107440,67  лева без ДДС, стъпка на наддаване 1300,00 

лева  

       „Зелени Балкани Провадия“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. заличено, 

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

цена за обекта  108740,67  /сто и осем  хиляди седемстотин и четиридесет лева  и шестдесет 

и седем ст / лева без ДДС 

          

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

4.С настоящата заповед закривам електронен търг с предмет: Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от годишен план за ползване за 2019 

год. от държавните горски територии за Обект № 13-2-2019– ТП „ДГС Провадия      

4.1.Препис от заповедта да се изпрати: 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие, раздел https://sale.uslugi.io/sidp. 



4.1.2. Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2.Заповедта подлежи на оспорване от участниците в електронния търг за обекта по 

реда на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на ТП „ДГС 

Провадия”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК, да се защитят интересите на поделението, с цел 

подсигуряване на финансов ресурс, от закъснението на което ще последва значителна и 

трудно поправима вреда за ТП ДГС Провадия, допускам предварително изпълнение на 

настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДГС Провадия до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

4.3.2. Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок от влизане в сила на разпореждането, с което е допуснато  предварително 

изпълнение. 

4.4. При сключването на договора, изпълнителят да представи следните писмени 

документи:  

-удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;  

-документ за внесена или учредена в полза на ТП ДГС Провадия гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността;  

-свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните 

органи на търговеца;  

-документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. Документите, следва да със 

срок на валидност и вид, съгласно указаните в утвърдените конкурсни условия. 

-Удостоверение за лесовъдска практика на наетия лесовъд, регистриран за дейността 

“планиране и организация на добива на дървесина”,  

- 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. 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

- Заверени копия на документи доказващи, че участникът разполага с мощности за 

преработка на съответните категории и количества  дървесина в обекти по чл. 206 ЗГ, на 

територията на община, попадаща в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 

Провадия – минимум 1бр , като това изискване се доказва с представяне едновременно  

на следните документи:   

1. Удостоверение от съответно РДГ за регистрирана производствена марка за наличен 

обект по чл.206 от Закона за горите за преработка на дървесина на територията на община 

в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Провадия; 

2. Документ издаден от компетентен орган за оборудване на обекта със система за 

постоянно видеонаблюдение, съгласно изискванията на чл.14а, ал.1 от Наредба №1 за 

контрола и опазването на горските територии (ДВ бр.11/07.02.2012г посл. изм. 

бр.79/13.10.2015г  ) и 

3.Извлечение от инвентарна книга и /или списък на дълготрайните активи на 

кандидата и/или документ за закупени или наети мощности за преработка доказващи 

наличието на мощности в обекта по чл.206 от Закона за горите и съобразно разпоредбата 

на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на Наредбата – минимум 1 бр    

4.5.При отказ на определеният за купувач да сключи в срок договор , внесената от 

нега гаранция за участие да бъде задържана в полза на ТП ДГС Провадия. 

4.6. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. -директора 

на ТП ДГС Провадия – инж. заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

 

 

ДИРЕКТОР подписано и заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

ИНЖ. заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД          

 

 
 

ИС 
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