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ЗАПОВЕД №5 
гр. Попово/06.01.2022 год. 

 

           Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №533/13.12.2021г. на 

Директора на „СИДП“ ДП Шумен, чл.174, ал.2 от Закона за горите и одобрен протокол на 

Комисия, назначена със Заповед №399/30.12.2021г., за провеждане на електронен търг с 

наддаване, за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект №2-

7-2022, отдели: 357-б; 173-д; 175-а, намиращи се в териториалния обхват на дейност на 

ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, открит със Заповед №368/13.12.2021г. на заместник 

директора на ТП ДЛС „Черни Лом” : 

 

I.УСТАНОВИХ: 
           1.  В определения срок за участие в електронна тръжна процедура № 7800-4732, за 
ОБЕКТ №2-7-2022 са регистрирани в електронната платформа следните кандидати: 
 
        1.1.„ЛЕСПРОДУКТ“ ООД ,ЕИК: 117609843 с адрес на управление: гр.Русе, ул. 
„Русофили“ №44, представлявано от управителя Валентин Великов с дата и час на 
регистрация: 19.12.2021г., 16:11 часа ; 
 
       1.2.„БГ-ГРУП“ ООД ,ЕИК: 125543133 с адрес на управление: гр. Попово, 
бул.“България“ №182, ет.3, ап.8, представлявано от управителя Михаил Маринов с дата и 
час на регистрация: 27.12.2021г., 08:30 часа; 
 
       1.3. «ЛОВЕЛА» ООД с ЕИК: 117636317 с адрес на управление: гр. Сливо поле, 
местност «До шосето», представлявано от управителя Петър Петров с дата и час на 
регистрация: 27.12.2021г., 18:41 часа; 

        1.4„МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, ЕИК:203110960 с адрес на управление: гр.Пловдив, 
бул.“Александър Стамболийски“ №50, представлявано от управителя Пенка Бангеева с 
дата и час на регистрация: 29.12.2021г., 12:23 часа; 
 
       1.5.“ПЛАТАН“ ЕООД, ЕИК:127033577, с адрес на управление: гр.Шумен, ул.“Презвитер 
Григорий“ №10, вх.А, ап.2, представлявано от управителя Радка Зафирова- Павлова, с дата 
и час на регистрация: 29.12.2021г., 17:18 часа. 
 
        2.До участие в търга  за ОБЕКТ №2-7-2022 са допуснати следните участници: 
        2.1. „ЛЕСПРОДУКТ“ ООД ,ЕИК: 117609843 
        2.2. „БГ-ГРУП“ ООД ,ЕИК: 125543133 

        2.3.  «ЛОВЕЛА» ООД с ЕИК: 117636317 

        2.4.  „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, ЕИК:203110960 

        2.5. „ПЛАТАН“ ЕООД, ЕИК:127033577 



 

         3.Няма не допуснати до участие в търга участници за обекта. 

       4.Допуснатите и регистрирали се с УИК в деня и часа на провеждане на електронния 
търг 31.12.2021- 14:30 часа участници са потвърдили началната цена за обекта, изискване 
съгласно чл.74г, ал.2 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. 

         5. Съгласно изготвеният протокол на комисията и резултатите от проведения търг за 
обект №2-7-2022, за купувачи на дървесината съгласно критерия за оценяване и 
потвърждаване на стъпка на наддаване на първи по време, са определени следните 
участници: 
       5.1. На първо място, за купувач на дървесината за обект №2-7-2022 с количество от 
1763.00 м3 е класиран участника „ПЛАТАН“ ЕООД, ЕИК:127033577 с предложена цена в 
лева без ДДС в размер на 98901.00 лева. 
       5.2. На второ място, за купувач на дървесината за обект №2-7-2022 с количество от 
1763.00 м3 е класиран участника „БГ-ГРУП“ ООД, с предложена цена в размер на 98901.00 
лева без ДДС. 
         След запознаване с цялостната документация събрана в хода на проведения 
електронен търг и резултатите от работата на комисията, установих, че участниците са 
доказали, че са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани в публичния 
регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите за дейността «добив на дървесина», 
отговарят на изискването по чл.47, ал.6 от НУРВИДГТ за преработена през предходната 
година дървесина в собствен обект по чл.206 от Закона за горите за количеството на 
обекта, за което участват, с внесени в срок гаранции за участие, както и всички изискуеми 
декларации по образец, приложени към тръжната електронна процедура. 
         Мотивиран от изложеното 

 

II.РЕШИХ: 
          1.Потвърждавам решението на комисията, че с представените доказателства 

участниците са се придържали към изискванията за участие в електронният търг и 

същите са представили оферта, която е пълна, отговаря на предварително обявените 

условия на органа, открил процедурата и не са налице обстоятелствата по смисъла на 

чл.74в, ал.3 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. 

           2.С оглед резултатите от търга, проведен при условията на чл.74г от НУРВИДГТ, 

след като съобразих, че не са налице условията на чл.74е, ал.2 за прекратяване на 

електронният търг, на основание чл.74г, ал.5 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.КЛАСИРАМ 
            За продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Черни Лом“  
за ОБЕКТ №2-7-2022, с общо прогнозно количество от 1763 пл.м3 

 
           НА ПЪРВО МЯСТО: „ПЛАТАН“ ЕООД гр.Шумен, ЕИК:127033577, с предложена цена за 
обекта в размер на 98901.00 лева без вкл.ДДС. 



 
          НА ВТОРО МЯСТО: „БГ-ГРУП“ ООД гр.Попово, ЕИК: 125543133, с предложена цена за 
обект №2-7-2022 в размер на 98901.00 лева без ДДС. 
 

IV.ОПРЕДЕЛЯМ 
         На основание чл.74е, ал.1, т.1 от НУРВИДГТ издавам настоящата заповед, с която 
определям за КУПУВАЧ на прогнозни количества стояща дървесина на корен по 
сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2022 г. на 
територията на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, за ОБЕКТ №2-7-2022, отдели/подотдели: 
357-б; 173-д; 175-а, с общо прогнозно количество дървесина за продажба от 1763 пл.м3 
 
        „ПЛАТАН“ ЕООД, ЕИК:127033577, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 
обл. Шумен, ул. «Презвитер Григорий» №10, вх. А, ет.1, ап.2 на база потвърдена стъпка на 
наддаване за обекта в полза на първия по време в размер на 98901.00 лева без вкл. ДДС. 
         

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

        1.Препис от настоящата Заповед да се изпрати на СИДП ДП- гр. Шумен за сведение, да 

се постави на мястото за обяви в административната сграда на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово, както и да се публикува в интернет страницата на ТП ДЛС “Черни Лом“ 

гр.Попово в раздел „Електронни търгове“ в електронна тръжна процедура №7800-4732. 

При публикуване на документите да се заличава информацията, която е защитена със 

закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване. 

        2.На основание чл.74е, ал.4 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, заповедта подлежи на 

оспорване от съответните заинтересовани лица по смисъла на АПК по реда на чл.145 и сл. 

от гл. X на АПК в четиринадесет дневен срок чрез ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово пред 

Административен съд гр. Търговище. 

         3. Договор с класирания на първо място кандидат за съответния обект следва да бъде 

сключен в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата Заповед, при спазване на 

предварително обявените условия и разпоредбите на 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. 

        3.1.При отказ на определеният за купувач участник да сключи в срок договор, 

внесената от него гаранция за участие да бъде задържана в полза на ТП ДЛС „Черни Лом”. 

        4.На основание чл.74е, ал.3 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, участниците да се уведомят по 

електронен път чрез публикуване на заповедта на електронната страница на продавача. 

       5.Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Атанас Димитров- 

заместник директор при ТП ДЛС „Черни Лом”  гр. Попово. 

 

                         ДИРЕКТОР ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ”: ….…заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД.... 
                                                                                  /инж. ДИМИТЪР ЗАРЕВ/ 

 
 
 


