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З А П О В Е Д 
№ РД-11-09/04.01.2022г. 

гр. Тервел 

 

Във връзка със Заповед № 521/13.12.2021г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, на 

основание чл.62, ал.1, т.2 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/, чл.174, ал.2 от Закона за горите, и 

Протокол на Комисията от тръжна процедура № 9450-4723 от 31.12.2021г., за провеждане 

на открития с моя Заповед № РД-11-204/13.12.2021г., ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за 

продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост от годишния 

план за ползване за 2022 г., за Обект №5-3-2022 от ДГТ на територията на ТП ДЛС 

Тервел с прогнозно количество от 1824 пл.куб.м., в отдели 19-ж, 32-а, 10-к, 81-г, 101-л, 

с начална цена от 163252,90 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 1633,00 лв. и гаранция 

за участие от 8162,00 лв., 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

 

1.В определения срок за участие за обекта са регистрирани следните кандидати, по 

реда на депозиране на документите за участие: 

БОКСЕР ЕООД с ЕИК 103798921 седалище и адрес на управление в гр. Суворово, 

п.к. 9170, бул./ул. ул. ШИПКА № 6, представлявано от ЕРДИНЧ РАФЕТОВ БЕКИРОВ, 

регистриран за допускане до участие на 29.12.2021-13:51ч. 

2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи с 

документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО Е 

УСТАНОВИЛА: 

Участникът следва да бъде отстранен поради следните МОТИВИ:  

Правно основание: чл.74в, ал.3, т.2 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/, във връзка с т.6.3. от 

Раздел VI. РЕГИСТРАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ И ВПИСВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА, от Условията за ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА 

ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН 

СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС Тервел– ТП НА „СИДП” ДП – ГР. ШУМЕН 

/Условията/. 

Фактическо основание: Съгласно чл. 47, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и тъй 

като процедурата се провежда през месец декември, т.е в периода ноември-декември 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредбата, до участие се допускат участници, които са 

преработили през предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества 

дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват, като изискването не се прилага 

за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата. Т.е през 2020 г., която е 

годината предхождаща настоящата 2021г. през която се провежда процедурата, участникът 

следва да е преработил не по-малко от 1824 пл.куб.м. дървесина в обекта си запреработка. 

Съгласно т.6.3. от Раздел VI от Условията, това обстоятелство се декларира, с попълване и 

представяне на Декларация №3 по образец към документацията. Участникът е представил 
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Декларация №3 по образец, но в нея е посочил обема преработена дървесина през 2021г., а 

не през 2020г. Този факт се явява основание, да бъде прието, че е налице липса на надлежно 

попълнена декларация, и съгласно Условията комисията отстранява участника от търга за 

обекта в наддаването на основание чл.74в, ал.3 т.2 от Наредбата. 

 

3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕЛА 

РЕШЕНИЕ с което: НЕ ДОПУСКА до следващия етап на търга: 

 БОКСЕР ЕООД с ЕИК 103798921 седалище и адрес на управление в гр. Суворово, 

п.к. 9170, бул./ул. ул. ШИПКА № 6, представлявано от ЕРДИНЧ РАФЕТОВ БЕКИРОВ с 

входящ номер на документацията №  

  

Във връзка с горните констатации на Комисията, и на основание чл.64, ал.1, т.2 от 

Наредбата, като установих, че на този етап са налице условията на чл.64, ал.1 от 

Наредбата за прекратяване на процедурата, тъй като единствения кандидат не отговаря на 

условията за провеждане на търга, 

  

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед № РД-11-204/13.12.2021г., 

ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за продажба на прогнозни количества дървесина по 

сортиментна ведомост от годишния план за ползване за 2022 г., за Обект №5-3-2022 от 

ДГТ на територията на ТП ДЛС Тервел с прогнозно количество от 1824 пл.куб.м., в 

отдели 19-ж, 32-а, 10-к, 81-г, 101-л, с начална цена от 163252,90 лв. без ДДС, стъпка на 

наддаване 1633,00 лв. и гаранция за участие от 8162,00 лв. 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

1.С настоящата Заповед закривам тръжна процрдура № 9450-4723 от 31.12.2021г.,за 

Обект №5-3-2022. 

2.Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП ДЛС Тервел, и 

да се изпрати на „СИДП” ДП, а на участника да се връчи по реда на чл. 61 от АПК. 

3. Заповедта влиза в сила 14-дни след съобщаването и. 

3.1. На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата 

Заповед. 

4. Внесената гаранция за участие в процедурата от 8162,00 лв., следва да се 

освободи от лицето опериращо с банковата сметка по която е внесена както следва: 

4.1. На отстранените кандидати – в срок от 3 (три) работни дни след изтичането на 

срока за обжалване на настоящата заповед. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по 

реда на АПК. Жалбата се подава до Административен съд гр.Добрич, чрез  ТП ДЛС Тервел. 

 

инж.Георги Димитров Ботев:/П/чл.59 от ЗЗЛД     

Директор ТП ДЛС Тервел 
                                         
 Съгласувал: /П/чл.59 от ЗЗЛД 

/Димитър Жеков – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил: /П/чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел 

 

Изготвил: /П/чл.59 от ЗЗЛД 

Адв.Цветан Георгиев 

 

 


