
 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№53 

     

гр. Шумен, 28.01.2021 год. 

 

На основание чл.23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 40, ал. 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; чл. 59 от АПК и 

резултатите от проведения конкурс на 26.01.2021 г., посочени в протокол на Комисията 

назначена със Заповед №47/27.01.2021 г., ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения 

открит конкурс за определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор по 

реда на чл. 42 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 за дейността с предмет: „Извършване на добив на 

дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване 

на асортименти по БДС, извоз, рампиране на добита дървесина до временен склад, от 

годишните планове за ползване на ТП „ДЛС Балчик“, ТП „ДГС Добрич“ и ТП „ДГС 

Генерал Тошево“ от горските насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост за периода от 2021г. до 31.12.2025г.“ за обект № СИДП 2-2021 в  

прогнозен обем за добив от 12343 м3 за първата година от действието на договора и средно-

годишен обем за добив през следващите 4 (четири) години от действието на дългосрочния 

договора – по 12000 м3, открит със заповед №444/23.12.2020 г на директора на СИДП ДП 

Шумен 

Н а п ър во  м я ст о  на  о сно в ани е  р азпор едб ат а  на  чл .2 2 ,  а л . 1 7 ,  в ъв  вр .  

с  ч л . 40 ,  ал .1  от  Н ар едб ата  з а  у сл о вият а  и  ред а  з а  възл аг ане  

изпъ лн ени ето  н а  д ейн о сти  в  г ор скит е  т ерит ории - дър ж авн а  и  об щин ск а 

со б ст вено ст ,  и  з а  п олз в ан ето  н а  дър в есин а  и  недъ р в есни  г ор ски  

п род укти ,  

 

КЛ АС ИР А М  

 

Кандидат №1 - „ПОЛИ-КА“ ЕООД, с ЕИК: 20352681, седалище и адрес на 

управление: гр. Девня, община Девня, област Варна, …. заличено на осн. разпор. на ЗЗЛД 

…., представлявано от …. заличено на осн. разпор. на ЗЗЛД ….– в качеството й на 

управител, с получена обща комплексна оценка от 100 т. (съгласно методиката за оценяване 

на постъпилите технически и ценови предложения), и  при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена от 286 066,40 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди 

шестдесет и шест лева и 40 стотинки/ без ДДС и 343 279,68 с включен ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 14 303,32 лв. 

3.Други условия,съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 



Няма класиран на второ място участник. 

О т у ча сти е  в  п роц ед ура та  за  о бекта  н ям а  о т стран ени  кан дида т и .   

 

За изпълнител и сключване на дългосрочен договор по реда на чл. 42 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 за дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по 

БДС, извоз, рампиране на добита дървесина до временен склад, от годишните планове 

за ползване на ТП „ДЛС Балчик“, ТП „ДГС Добрич“ и ТП „ДГС Генерал Тошево“ от 

горските насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост за 

периода от 2021г. до 31.12.2025г.“ за обект № СИДП 2-2021,  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Кандидат №1 - „ПОЛИ-КА“ ЕООД, с ЕИК: 20352681, седалище и адрес на 

управление: гр. Девня, община Девня, област Варна, …. заличено на осн. разпор. на ЗЗЛД 

…., представлявано от …. заличено на осн. разпор. на ЗЗЛД ….– в качеството й на 

управител, с получена обща комплексна оценка от 100 т. (съгласно методиката за оценяване 

на постъпилите технически и ценови предложения), и  при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена от 286 066,40 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди 

шестдесет и шест лева и 40 стотинки/ без ДДС и 343 279,68 с включен ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 14 303,32 лв. 

3.Други условия, съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 

 

Със спечелилия конкурса  участник, да се сключи договор при спазване изискванията 

на ЗЗД,  чл.35  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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23, ал.3 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 с оглед обстоятелствата, че е необходимо върху площта на насажденията от обекта 

да бъдат своевременно изведени предвидените по ГСП лесовъдски мероприятия  да бъде 

освободена  в определен етап от вегетационния период , както и обстоятелството, че обемът 

на определените временни складове е ограничен и  наличието на отсечената дървесина 

затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във въпросния отдел, а 

невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят създаване на 

предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в търга за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез СИДП ДП Шумен,  пред 

Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 



Заповедта на основание чл.23, ал.5 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред 

Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.23, 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  и чл.61 от АПК да се доведе до 

знанието на заинтересованите длъжностни лица, и всички участници в процедурата за обекта 

за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на 

„Североизточно държавно предприятие“  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. …. заличено на осн. 

разпор. на ЗЗЛД ….– зам. директор на СИДП ДП Шумен и …. заличено на осн. разпор. на 

ЗЗЛД ….– РФО- гл. счетоводител  при СИДП ДП Шумен.  

      

 

ДИРЕКТОР на СИДП ДП Шумен:…(П)…. …. заличено на осн. разпор. на ЗЗЛД …. 

/ инж. Веселин Нинов / 

 

 


