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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” ТП 
гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9, тел. 0579/73223,  факс 0579/72039 e-mail: dls.balchik@dpshumen.bg  

 
 

 

ЗАПОВЕД 
№ 46-2/16.06.2021г. 

за определяне на купувач за обект № 4-1-2021 
 

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 207/21.05.2021г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен на осн. чл. 2, ал.1 т.2, чл. 4, ал.1, чл. 66, ал.1 т.1 и чл. 
66, ал.2 т.5 и във вр. чл.74, ал.1 , предложение второ и чл. 74а, ал.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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) с моя Заповед № 

46/25.05.2021г. е открита процедура за провеждане на електронен търг по реда на чл. 74„а“-74„е“ при 
условията на чл.47, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество добита 

дървесина на временен склад, по сортименти в обект № 4-1-2021г., отдели 19/б и 19/в, намиращи се на 

територията на « ДЛС Балчик» териториално поделение на СИДП ДП – гр. Шумен. 
След като се запознах с констатациите на Комисия, обективирани в протокол от дата 16.06.2021г,  

назначена на осн. чл.74, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП със   Заповед № 46-1/15.06.2021г. на Директора 

на ТП „ ДЛС Балчик” за поведената електронна тръжна процедура под № 9500-4430 

 

 

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

І. В определения срок за  участие до 23.59ч. на 14.06.2021г. за обект № 4-1-2021 е регистриран 
само един кандидат: 

1. ООД "ТИВИС" с ЕИК 127580361 – дата и час на регистрация: 13.06.2021г. в 10.22ч., със 

седалище и адрес на управление: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Боровец” № 2, ет. 3, ап. 
6, e-mail: tivis_ood@abv.bg, представлявано от управител Тахсин Джамбаз. 

След като се запознах с приложените от кандидата оферта в ел.търг и протокола на комисията  

 

II. РЕШИХ 
Участникът ООД "ТИВИС" с ЕИК 127580361 се е придържал към изискванията на Продавача и е 

представил всички изискуеми документи, обявени в Заповедта за откриване на електронния търг за Обект 

№ 4-1-2021. От представените документи се установява, че кандидатът е юр.лице, регистрирано по ТЗ, 
което се е регистрирало в интернет платформата чрез депозиране на оферта в указания срок. След справка 

в АВ-ТР е установено, че участникът се представлява от един управител, който е подписал иискуемите 

към тръжната документация декларации, както следва: декларация образец № 1, приложен към 
документацията за липса на обстоятелствата по чл. 18 от Наредбата, декларация по образец № 2 за 

информираност и съгласие за обработване на предоставените лични данни от управителя, както и 

декларация по образец № 3, в която коректно е посочил адрес на регистрирания на дружеството обект по 

чл. 206 от ЗГ за преработка на дървесина ( Горски разсадник, с. Саламаново, общ. Шумен), респективно 
номер на регистрирана производствена марка ( 99Д03) и дневник за постъпилата и преработена 

дървесина, в който обект е декларирал, че е изградена и функционираща система за видеонаблюдение. В 

същата декларация е посочил, че през 2020г. в регистрираният обект е преработил общо 2325пл.куб.м. 
дървесина, което надвишава поставеното от продавача изискване за преработено количество дървесина. 

Посочените декларации са попълнени и подписани от управител, в качеството му на законен представител 

по регистрация, като са представени в сканиран вид, като прикачен файл. Съгласно изискванията на 

Продавача участникът е внесъл в срок изискуемата гаранция за участие, за което е прикачил и платежно 
нареждане от 11.06.2021г. за внесена сума в размер на 423.00лв. за обект 4-1-2021, които реално са 

постъпили в банковата сметка на поделението.  
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При тези констатации комисията правомерно е приела, че не са налице обстоятелства за 

отстраняването му по см. на чл. 74в, ал.3 от наредбата и е допуснала участника до следващия етап: 

същинско наддаване в тръжната сесия.  
Ел.търг е продължил по реда на чл. 74г от наредбата, като на 16.06.2021г., като в срок участникът е 

потвърдил началната цена. 

С оглед изложеното, като взех предвид  финансовото предложение на участника, на осн. чл. 74е, 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  

 

III. ОБЯВЯВАМ 
Следното класиране за Обект № 4-1-2021 на ТП „ ДЛС Балчик“ електронен търг по реда на чл. 

74а, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен 

склад, по сортименти в обект № 4-1-2021г., отдели 19/б и 19/в, намиращи се на територията на « ДЛС 
Балчик» териториално поделение на СИДП ДП – гр. Шумен с прогнозно количество от 94 пл. м3 и 

начална цена в размер на 8460,00лв. без ДДС при стъпка на наддаване в размер на 423.00лв., участникът 

ООД "ТИВИС" с ЕИК 127580361, потвърдил началната цена в размер на 8460.00лв. без ДДС. 

 

Класиран на второ място: няма. 

Остранени участника/кандидати: няма. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЯМ 

За КУПУВАЧ на прогнозно количество добита дървесина на временен склад, по сортименти в обект 

№ 4-1-2021г., отдели 19/б и 19/в, намиращи се на територията на « ДЛС Балчик» териториално поделение 
на СИДП ДП – гр. Шумен , с прогнозно количество от 94пл.куб.м. дървесина категория на дървесината: 

едра,  трупи за бичене 18-29см с дължина 1.5м 

ООД "ТИВИС" с ЕИК 127580361 с предложена цена в размер на 8 460.00лв.( осем хиляди 
четиристотин и шестдесет лева) без  вкл. ДДС , върху която сума ДДС се дължи отделно.  

 

V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1. С настоящата Заповед закривам електронния търг по реда на чл. 74 и сл. от 
НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортименти на 

временен склад в Обект № 4-1-2021, а изпълнението на административните указания възлагам на инж. 

Радослав Радев- зам.директор при ТП „ ДЛС Балчик”. 
2.1. Препис от настоящата Заповед, ведно с протокола от дата 16.06.2021г. да се изпрати в ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен за публикуване на „Интернет платформата на СИДП ДП – гр. Шумен” на интернет 

адрес https://sale.uslugi.io/sidp. При публикуване на документите да се заличава информацията, по 

отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието 
на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената 

информация се посочва основанието за заличаване.  

2.2. Препис от Заповедта да се постави и на мястото за обяви в административната сграда на ТП „ 
ДЛС Балчик” 

2.3. Препис от настоящата Заповед, ведно с протокола на комисията от 16.06.2021г. да се връчи на 

участника по реда на чл. 61 от АПК. 
3. Договор с класираният и определен за изпълнител кандидат да се сключи в 14 дневен срок от 

влизане в сила на настоящата Заповед. 

4. При сключването на договора купувача да представи следните доказателства:  

4.1. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 5 % ( пет процента) от стойността на договора (в зависимост от направения от 

кандидата избор за формата на гаранцията - внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция). 

Забележка: В случай, че купувачът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формта на парична 
сума, подава заявление, в което посочва, че на осн. чл. 9а, ал.8 от НУРВИДГТДОСПДНГП внесената от 

него гаранция за участие за обекта в размер на 423.00лв. служи за пълно изпълнение на задължението за 

внасяне на гаранция за изпълнение. 

https://sale.uslugi.io/sidp
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Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДЛС Балчик”–

безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът й на 

действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, посочена като крайна дата за 

изпълнение, съгласно проекта на договора. В представената банкова гаранция, трябва да е налице изрично 
изявление, че същата се освобождава само след писмено известие от Продавача. Представя се в оригинал;  

4.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява участника съгласно 

Търговския закон; 
4.3. 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. 

4.4. Документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, удостоверяващ, че 
участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен - с 

едномесечен срок на валидност. 

4.5. Документ от РДГ или извлечение от електронните регистри на участника (с положен 

подпис и печат) на „Обобщена справка за количествата постъпила, преработена и експедирана 

дървесина” за 2020г. по образеца към Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските 

територии, удостоверяваща преработката на не по-малко от  94пл.м
3
 дървесина . 

4.6. Удостоверение от съответната РДГ със срок на издаване не по-ранен от 30 дни, считано от 

крайната дата за депозиране на заявления за участие удостоверяващо, че кандидата определен за купувач 

има за посочения от него процесен обект - регистрирана производствена марка, дневник за постъпилата и 

преработена дървесина, и изградена система за видеонаблюдение, съгласно изискванията на Наредба №1 
за контрола и опазването на горските територии (ДВ бр.11/07.02.2012 г. посл. изм. бр.79/13.10.2015 г.). 

5. В 3-дневен срок от изтичането на срока по т. 3 от настоящата заповед комисията, определена от 

възложителя със Заповед № 46-1/15.06.2021г.  проверява редовността и съответствието на представените 
документи, за което да изготви протокол, който да ми бъде предаден за утвърждаване. 

7. Договор с класираният и определен за купувач участник се сключва в 3(три) дневен срок след 

утвърждаване на протокола по т.5 от този раздел на заповедта.. 
8. При отказ на определеният за купувач участник да сключи договор в срока, указан в настоящата 

заповед и/или непредставяне на изискуемите документи по т.4 раздел V от настоящата заповед - внесената 

от него гаранция за участие в размер на 423.00лв. да бъде задържана в полза на ТП „ДЛС Балчик“. 

9. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 145 и сл. от АПК в 14-дневен срок от дата на 
съобщаването на страните. Жалбата се подава чрез  ТП „ ДЛС Балчик” до АС гр. Добрич. 

 

 
 

Директор ТП „ДЛС Балчик”:…………………. 

                                                    ( инж. Калинка Тодорова) 
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