
 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 
гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 286 

гр. Върбица, 26.11.2021 г. 

 

На основание чл. 35, ал. 4 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) и утвърден протокол на Комисията, 

назначена със Заповед №267/16.11.2021 г., от проведения на 17.11.2021 г. електронен търг с 

явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад в 

Обект 7-31-2021, подотдели – 180 „ф1“ и 183 „и“ сортименти – Трупи за бичене над 30 см, 

Трупи за бичене до 29 см от дървесен вид – бб и чб, с общо количество от 351 пл. м3, поради 

непредставяне в срок на необходимите документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата от участника, 

класиран на първо място 

 
О Б Я В Я В А М: 

 
1. Определям за изпълнител класирания на второ място участник в 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 7-31-

2021, подотдели – 180 „ф1“ и 183 „и“ сортименти – Трупи за бичене над 30 см, Трупи за бичене 

до 29 см от дървесен вид – бб и чб с общо количество от 351 пл. м3, електронна процедура 

№9870-4546 към СИДП ДП – гр. Шумен, открита с моя Заповед №251/27.10.2021 г.: 

       „Брод - ДА” ООД, ЕИК: ********* на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ №29А, 

представлявано заедно и поотделно от управителите – Д.аниел Ен.чев В.ечерников и Ан..тон 

Ен.чев В.ечерников, с потвърдена цена от 75022.00 лв. /седемдесет и пет хиляди двадесет и 

два лв./ без ДДС и 90026.40 лева с включен ДДС; гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 3751.10 лв. /три хиляди седемстотин петдесет и един лв. и 10 ст./; 

2. С класирания на второ 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 №9870-4546. 

3. На основание чл. 32, т.4 от НУРВИДГТ, т.4 от раздел IХ. „УСЛОВИЯ НА 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА“ и т. 3 от раздел ХII. „ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ“ от Условията за провеждане на електронен търг №9870-4546 внесената от 

„Трансфорес-74“ ЕООД - с. Кр.айгорци, като гаранция за участие сума в размер на 1330,00 лв. 

се задържа в полза на ТП „ДГС Върбица“. 

Мотиви: Със Заповед за откриване №251 от 27.10.2021 г. за купувач на прогнозните 
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количества добита дървесина на временен склад в Обект 7-31-2021, подотдели – 180 „ф1“ и 183 

„и“ сортименти – Трупи за бичене над 30 см, Трупи за бичене до 29 см от дървесен вид – бб и чб 

с общо количество от 351 пл. м3 е определен класираният на първо място участник - 

„Трансфорес-74“ ЕООД - с. Крайгорци. Допуснато е предварително изпълнение на заповедта, 

като същата е  изпратена по предоставените имейли на участниците на 19.11.2021г.  

 До изтичане на 5-дневния срок от издаването на заповедта т.е. до края на работния 

ден на 24.11.2021 г., определеният за купувач участник - „Трансфорес-74“ ЕООД - с. Крайгорци, 

не представя на продавача документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, което съгласно т.4 от 

раздел IХ. и т. 3 от раздел ХII. на Условията за провеждане на електронен търг №9870-4546 и 

чл. 32, т. 4 от НУРВИДГТ е основание за задържане на гаранцията за участие в полза на ТП 

„ДГС Върбица“.  

4. 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. 

5. 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.усинов – зам. 

директор при  ТП „ДГС Върбица“. 

 ……П....... *заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

ИНЖ. Р.ОСЕН РУСЕВ 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 

 
 


