
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 16 

гр. Шумен, 21.09.2020 г. 

 

На  основание чл. 108, т.1, чл. 109,  от ЗОП,  резултатите от проведена открита  процедура по реда 

на чл. 74 от ЗОП  и извършена от комисията,  назначена със Заповед № 305/31.08.2020 г. на директора на 

СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита 

процедура по чл. 73, ал. 1,  във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

обект – услуги и доставки и с предмет: „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в 

развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена 

техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП 

Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в периода 2020 г. - 2021 

г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 2023 г. обособени в Обект № 1 от 1210,275 дка, Позиция № 2 - ДГТ от 

197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП ДГС Шумен,  о ткри та  с   

Р ешени е  № 9 / 10 . 0 7 . 2 02 0г . ( р ег .  № в  Ц А ИС - D5 24 4 / 10 .07 . 20 20 г )  и  с  У ИН в  Р О П  –  

0 2 71 1 - 20 20  -0 11 8 . 

ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране: 

На първо място с получени 100,00 точки класирам: Кандидат №1. „ТИ енд ТИ“ ООД,  ЕИК – 

128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   седалище  и адрес на управление: Държава: Република 

България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, Населено място: с.Веселиново, п.к.8632, бул./ул. 

СТОПАНСКИ ДВОР № 2А, при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция №2 - 

150 744,36лв.(сто и петдесет хиляди , седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет  и шест 

стотинки) без вкл. ДДС,  разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията както следва: 

Позиция № 2 СИДП ДП гр. Шумен, ТП ДГС гр. Нови пазар и ТП ДГС гр. Шумен 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 
мярка 

количество 

 

Предлагана 

единична цена 

в лв./дка 

(лв/бр. за 

доставката 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в лв. 

без вкл. ДДС 

I 
Разходи за почистване на площи в гори, пострадали 

от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното 

изкуствено възобновяване 
дка 197,080 229,00 45131,32 

1 407 "а" - с. Кюлевча, общ. Каспичан (ДГС Нови пазар)   50,000 229,00 11450,00 



2 128 "о" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС Шумен)   86,980 229,00 19918,42 

3 129 "д" - с. Овчарово, общ. Шумен  (ДГС Шумен)   60,100 229,00 13762,90 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен 

материал, временно съхраняване на залесителния 

материал, механизирано и/или ръчно засаждане на 

залесителния материал. 

   197,080 535,89 105613,04 

II.1. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 407 "а" - с. Кюлевча, общ. Каспичан (ДГС 

Нови пазар), включващи: 
дка 50,000 535,89 26794,46 

II.1.1. Почвоподготовка дка 50,000 238,41 11920,72 

II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 33 500 0,25 8375,00 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 50,000 2,26 113,24 

II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 50,000 127,71 6385,50 

II.2. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 128 "о" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС 

Шумен), включващи: 
дка 86,980 529,74 46077,04 

II.2.1. Почвоподготовка дка 86,980 260,96 22698,26 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 47 114 0,25 11778,50 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 86,980 4,48 389,92 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 86,980 128,88 11210,36 

II.3. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 129 "д" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС 

Шумен), включващи: 
дка 60,100 544,78 32741,54 

II.3.1. Почвоподготовка дка 60,100 260,96 15683,70 

II.3.2. Закупуване на залесителен материал бр. 36 319 0,25 9079,75 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 60,100 4,48 269,43 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 60,100 128,26 7708,66 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 2 по вид дейности 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 
мярка 

количество 

 

Предлагана 

единична цена в 

лв./дка (лв/бр за 

доставка 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана обща 

стойност в лв. без 

вкл. ДДС 

1 

Разходи за почистване на площи в гори, 

пострадали от пожари и други природни 

бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване 

дка 197,080 229,00 45131,32 

2 Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи: 197,080 535,89 105613,04 

2.1. Почвоподготовка  дка 197,080 255,24 50302,68 

2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 116 933 0,25 29233,25 

2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 197,080 3,92 772,59 

2.4. 
Механизирано и/или ръчно засаждане на 

фиданките 
дка 197,080 128,40 25304,52 

Обща стойност без вкл. ДДС: 150744,36 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2021 година 

3. Следните приети условия на възложителя при осъществяване дейностите предмет на 

поръчката: 

3.1.Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени по следния начин: 



3.1.1. Почистване на площите ще се  извърши чрез механизирано раздробяване на налична тревна, 

храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сечта и пъни.  

3.2.2.Получената по този начин биомасата ще остане върху площта за обогатяването на почвата;  

3.1.3. Механизирана почвоподготовка ще се извърши чрез фрезоване на дълбочина не по-малко от 

30 см.;  

3.1.4. Закупуване и доставка на залесителен материал – семенищни фиданки с открита коренова 

система, ще отговаря на изискванията за качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените технологични 

планове за залесяване, с цел залесяване с местни видове и запазване на генофонда на месторастенето;  

3.1.5. Временно съхраняване на фиданките в конкретните обекти за залесяване, ще се  извършва 

като за целта се подбират сенчести места със северно изложение. Фиданките следва да се разполагат на 

тънък пласт (от не  повече от 2 до 4 реда) в оформените изкопи с дълбочина 25-30 см и ширина 25 см 

следва да се засипват с влажна почва, която се притъпква с цел прогонване на въздуха от кореновата 

система и запазване от просушаване на кореновите власинки; 

3.1.6. Засаждането на фиданките ще се извършва по един от следните начини: 

- Механизирано с разсадопосадъчна машина при спазване на схемите за залесяване заложени в 

технологичните планове за залесяване,  

- Чрез ръчно садене на фиданки чрез отваряне по заложените схеми на цепнатина с дълбочина 25-

см, последващо поставяне на фиданката в цепнатината като се избягва прегъване на кореновата й 

система, засипване с влажна почва , която се притъпква с цел прогонване на въздуха от кореновата 

система; 

4. Декларирано съгласие , че изпълнението на  поръчката ще бъде  в съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 

спецификация и технологичните планове  

5. Декларирано съгласие , че заплащането ще става при условията и по реда на проекта на договор, 

приложен към документацията за участие 

 
Н я м а  к л а с и р а н  н а  в т о р о  м я с т о  у ч а с т н и к  п о р а д и  л и п с а  н а  д р у г и  п о д а д е н и  

о фе р т и    

 

О т  у ч а с т и е  в  п р о ц е д у р а т а  н я м а  о т с т р а н е н и  к а н д и д а т и  и л и  у ч а с т н и ц и  

 

За изпълнител на обществена поръчка открита процедура по чл. 73, ал. 1,  във връзка с чл. 20, ал. 

1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект – услуги и доставки и с предмет: : 

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в 

държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години 

считано от датата на сключване на договора в периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 

2023 г. обособени в Обект № 1 от 1210,275 дка, Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния 

обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП ДГС Шумен,  о ткрит а  с   Р еш ени е  

№ 9 /1 0 . 07 .2 02 0г . (рег .  № в Ц А ИС -D 52 4 4 /1 0 . 07 .2 02 0г )  и  с  У И Н в  Р ОП  –  02 7 11 -2 020  

- 0 11 8 . 

ОПРЕДЕЛЯМ 

„ТИ енд ТИ“ ООД,  ЕИК – 128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   седалище  и адрес на 

управление: Държава: Република България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, Населено място: 

с.Веселиново, п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А, при следните параметри на окончателната 

оферта: 

1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция №2 - 

150 744,36лв.(сто и петдесет хиляди , седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет  и шест 



стотинки) без вкл. ДДС,  разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията както следва: 

Позиция № 2 СИДП ДП гр. Шумен, ТП ДГС гр. Нови пазар и ТП ДГС гр. Шумен 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 
мярка 

количество 

 

Предлагана 

единична цена 

в лв./дка 

(лв/бр. за 

доставката 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в лв. 

без вкл. ДДС 

I 
Разходи за почистване на площи в гори, пострадали 

от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното 

изкуствено възобновяване 
дка 197,080 229,00 45131,32 

1 407 "а" - с. Кюлевча, общ. Каспичан (ДГС Нови пазар)   50,000 229,00 11450,00 

2 128 "о" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС Шумен)   86,980 229,00 19918,42 

3 129 "д" - с. Овчарово, общ. Шумен  (ДГС Шумен)   60,100 229,00 13762,90 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен 

материал, временно съхраняване на залесителния 

материал, механизирано и/или ръчно засаждане на 

залесителния материал. 

   197,080 535,89 105613,04 

II.1. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 407 "а" - с. Кюлевча, общ. Каспичан (ДГС 

Нови пазар), включващи: 
дка 50,000 535,89 26794,46 

II.1.1. Почвоподготовка дка 50,000 238,41 11920,72 

II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 33 500 0,25 8375,00 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 50,000 2,26 113,24 

II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 50,000 127,71 6385,50 

II.2. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 128 "о" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС 

Шумен), включващи: 
дка 86,980 529,74 46077,04 

II.2.1. Почвоподготовка дка 86,980 260,96 22698,26 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 47 114 0,25 11778,50 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 86,980 4,48 389,92 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 86,980 128,88 11210,36 

II.3. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 129 "д" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС 

Шумен), включващи: 
дка 60,100 544,78 32741,54 

II.3.1. Почвоподготовка дка 60,100 260,96 15683,70 

II.3.2. Закупуване на залесителен материал бр. 36 319 0,25 9079,75 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 60,100 4,48 269,43 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 60,100 128,26 7708,66 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 2 по вид дейности 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 
мярка 

количество 

 

Предлагана 

единична цена в 

лв./дка (лв/бр за 

доставка 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана обща 

стойност в лв. без 

вкл. ДДС 



1 

Разходи за почистване на площи в гори, 

пострадали от пожари и други природни 

бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване 

дка 197,080 229,00 45131,32 

2 Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи: 197,080 535,89 105613,04 

2.1. Почвоподготовка  дка 197,080 255,24 50302,68 

2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 116 933 0,25 29233,25 

2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 197,080 3,92 772,59 

2.4. 
Механизирано и/или ръчно засаждане на 

фиданките 
дка 197,080 128,40 25304,52 

Обща стойност без вкл. ДДС: 150744,36 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2021 година 

3. Следните приети условия на възложителя при осъществяване дейностите предмет на 

поръчката: 

3.1.Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени по следния начин: 

3.1.1. Почистване на площите ще се  извърши чрез механизирано раздробяване на налична тревна, 

храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сечта и пъни.  

3.2.2.Получената по този начин биомасата ще остане върху площта за обогатяването на почвата;  

3.1.3. Механизирана почвоподготовка ще се извърши чрез фрезоване на дълбочина не по-малко от 

30 см.;  

3.1.4. Закупуване и доставка на залесителен материал – семенищни фиданки с открита коренова 

система, ще отговаря на изискванията за качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените технологични 

планове за залесяване, с цел залесяване с местни видове и запазване на генофонда на месторастенето;  

3.1.5. Временно съхраняване на фиданките в конкретните обекти за залесяване, ще се  извършва 

като за целта се подбират сенчести места със северно изложение. Фиданките следва да се разполагат на 

тънък пласт (от не  повече от 2 до 4 реда) в оформените изкопи с дълбочина 25-30 см и ширина 25 см 

следва да се засипват с влажна почва, която се притъпква с цел прогонване на въздуха от кореновата 

система и запазване от просушаване на кореновите власинки; 

3.1.6. Засаждането на фиданките ще се извършва по един от следните начини: 

- Механизирано с разсадопосадъчна машина при спазване на схемите за залесяване заложени в 

технологичните планове за залесяване,  

- Чрез ръчно садене на фиданки чрез отваряне по заложените схеми на цепнатина с дълбочина 25-

см, последващо поставяне на фиданката в цепнатината като се избягва прегъване на кореновата й 

система, засипване с влажна почва , която се притъпква с цел прогонване на въздуха от кореновата 

система; 

4. Декларирано съгласие , че изпълнението на  поръчката ще бъде  в съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 

спецификация и технологичните планове  

5. Декларирано съгласие , че заплащането ще става при условията и по реда на проекта на договор, 

приложен към документацията за участие 

 

Решението да се публикува в профила на купувача и да доведе до знанието на участника в 

процедурата за сведение и съответните заинтересовани длъжностни лица от „СИДП“ ДП Шумен  гр. 

Шумен, за сведение и изпълнение при условията на чл.9к от ППЗОП.  

 

Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.42 от  ЗОП в профила на купувача . 

 

Решението на основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП ,може да се оспори пред Комисията а защита на 

конкуренцията в срока по чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ от  ЗОП . 

 



Договорът да се сключи  с определения за изпълнител участник  при условията  изискванията  на 

чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП след представяне от страна на същия на документите по чл.112, ал.1 от ЗОП. 

 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на инж. Петър Георгиев Ганев – зам. директор при 

„СИДП“ ДП Шумен  и  Янко Митев Янков - р-л финансов отдел- гл. счетоводител  на „СИДП“ ДП 

Шумен. 
 

 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП  ....(п)...- Заличена информация (подпис)  на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.                

/инж. В. Нинов/ 
 

 
  EГ/АА 

 


