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З А П О В Е Д  

№190 

гр. Върбица, 19.08.2021 г.  

  

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 №9870-4492 и утвърден протокол на Комисията, назначена със Заповед 

№183/17.08.2021 г., от проведения на 18.08.2021 г. електронен търг с явно наддаване за 

продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад в Обект 7-25-2021, 

подотдели – 34 „г“, 84 „з“, 181 „а“, 181 „б“, 184 „в“, 208 „а“, 237 „в“ и 238 „к“ сортименти –

Трупи за бичене над 30 см, Трупи за бичене до 29 см, Средна технологична дървесина, Дребна 

технологична дървесина, Обли занаятчийски материали, Технологична дървесина от дърва, 

Дърва за горене от дървесен вид – бб, чб, здб, цр, бк, яв, мжд, гбр, ак, лп и трп, с общо 

количество от 2363 пл. м3,   

О Б Я В Я В А М: 
 

следната класация по проведения електронен търг с явно наддаване за определяне на 

КУПУВАЧ и сключване на договор за покупко-продажба на прогнозни количества добита 

дървесина на временен склад в Обект 7-25-2021, подотдели – 34 „г“ , 84 „з“ , 181 „а“ , 181 „б“ , 

184 „в“ , 208 „а“, 237 „в“ и 238 „к“ сортименти – Трупи за бичене над 30 см, Трупи за бичене до 

29 см, Средна технологична дървесина, Дребна технологична дървесина, Обли занаятчийски 

материали, Технологична дървесина от дърва, Дърва за горене от дървесен вид – бб, чб, здб, цр, 

бк, яв, мжд, гбр, ак, лп и трп с общо количество от 2363 пл. м3, електронна процедура №9870-

4492 към СИДП ДП – гр. Шумен, открита с моя Заповед №155/26.07.2021 г.:  

        На първо място при потвърдена най-висока цена от 272465.00 лв. без ДДС класирам:        

       „Трансфорес 74” ЕООД, ЕИК: 127632192 на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: с. Крайгорци, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Георги Димитров“ №16, 

представлявано от управителя – Х.О.Х. – с потвърдена цена от 272465.00 лв. /двеста 

седемдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и пет лв. / без ДДС и 326958.00 лева с 

включен ДДС; гаранция за изпълнение на договора в размер на 13623.25 лв. /тринадесет 

хиляди шестстотин двадесет и три лв. и 25 ст./ и други условия съгласно проектодоговора;  

На второ място  при потвърдена цена от 270560.00 лв. без ДДС класирам:  

      „Ред Ууд Трейд“ ЕООД, ЕИК: 113595191 на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, бул. „Цар Освободител“ №548, офис 1 

представлявано от управителя – И.Х.Т., с потвърдена цена от 270560.00 лв. /двеста и 

седемдесет хиляди петстотин и шестдесет лв. / без ДДС и 324672.00 лева с включен ДДС; 



 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 13528.00 лв. /тринадесет хиляди петстотин 

двадесет и осем лв. /;  

От участие в електронния търг с наддаване за Обект 7-25-2021, отдели/подотдели - 34 

„г“, 84 „з“ , 181 „а“ , 181 „б“ , 184 „в“ , 208 „а“, 237 „в“ и 238 „к“ няма отстранени участници.   

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 „ІХ - условия 

на подписване на договора“ от тръжните условия на електронен търг №9870-4492. 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 инж. Р.Р. – зам. 

директор при  ТП „ДГС Върбица“.  

 

 

……..П……….. 

….чл. 59 от ЗЗЛД…. 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 

         
 


