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След запознаване със списъка на участниците, депозирали оферта за участие в процедурата и 

представеното извлечение от партидата на участниците от АВ-ТР, членовете на комисията 

подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 60, ал.5 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

При откриване на тръжната сесия в 10.00ч. присъства Александър Пенков- съдружник и 

пълномощник на управителя на "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 204107336, съгласно пълномощно 

с рег.№ 4454/07.12.2016г. на нотариус Обретен Обретенов, вписан под № 109 в регистъра на НК на 

Република България. 

 

II. ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ: 

І. Външния плик на регистрираният за участие кандидат "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 

204107336 е запечатан, непрозрачнен и с ненарушена цялост. При отварянето му,  комисията установи 

наличието на представени от  кандидата документи, както следва: 

1. Списък, по приложен образец,   на приложените към офертата документи- оригинал, 1 стр.; 

2. Заявление, по приложен образец,  за участие в търг с явно наддаване за обект № 1, позиция № 

1706 и 1707, в което участникът е заявил, че е запознат с условията за провеждане на процедурата- 

оригинал, 1 стр.; 

3. Фотокопие от документ за закупена документация за участие в  тръжната сесия- фактура от дата 
08.12.2016г. в размер на 50.00лв.- заверен препис; 

4. Извлечение от партидата на търговеца в публичния регистър воден от АВ-ТР- 1стр., заверен 

препис; 

5. Декларация по образец № 1, по чл. 58, ал. 1 т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и не дървесни горски продукти – по образец към документацията- 3бр.,  оригинал подписана 

от управителя на кандидата и двамата съдружници; 

6. Удостоверение № 7476/22.06.2016г., представляващо извлечение от публичния регистър, воден 

от ИАГ, по чл. 241 от ЗГ- заверен препис, 1 стр.; 

7. Декларация, по образец приложение № 4, в която участникът е посочил, че няма приключени 

договори в рамките на едногодишен срок, считано от дата на търга- 1стр., оригинал; 

8. Декларация, по образец № 3 приложен към документацията, в която управителят на кандидата е 

заявил, че представляваното от него дружество разполага със следната техническа обезпеченост за 

изпълнение възлагането на дейността, както следва: Собствена техника, регистрирана по реда на 

ЗРКЗГТ, преминала технически преглед, както следва БМТ – 4( четири) броя- 1стр., оригинал; 

9. Фактура № 220/05.12.2016г. за закупуване на четири бр. БМТ- 1стр., заверен препис;  

10. Заверен препис от фотокопия на свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника, 

свидетелства за регистрация на зем. и горска техника част І и талони за преминал технически преглед, 

както следва: моторен трион Тх 10493А, моторен трион Тх 10492А, моторен трион Тх 10491А и  Тх 

10494А- 4стр. , заверени преписи;. 

12. Декларация- 2бр., по образец № 5 приложен към документацията, в които управителят на 

кандидата е заявил, че представляваното от него дружество разполага със следните технически лица, 

назначени на трудов договор за изпълнение възлагането на дейността, както следва: 

 

1.Технически лица, правоспособни за работа със специализирана преносима техника (БМТ) : 
Техн. лица длъжност Св.правоспособност, № и дата на 

издаване 

Трудов договор, № и дата на 

сключване 

Недко Георгиев Алексиев резач 0012860/17.09.2012 2/07.12.2016 

Илия Антонов Върбанов резач 0011312/31.01.2012г. 1/07.12.2016г. 

Симеон Маринов Дянков резач 0011309/31.01.2012 3/07.12.2016г. 

Цонко Георгиев Цонев Резач 0012550/25.07.2012г. 4/07.12.2016г. 

 

2. Лице с лесовъдско образование: 
Три имена длъжност Удостоверение по чл. 235 ЗГ-№ и 

дата на издаване 

Трудов договор, № и дата 

на сключване 

Александър Димитров Пенков лесовъд 11961/28.09.2015г. МЗХ-ИАГ - 

 

13. Документи на техническите лица, посочени в декларация образец № 5, правоспособни за 

работа със специализирана преносима техника (БМТ) – - общо 4 бр.; заверени преписи; 

14. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори, издадена от ТД на НАП 

гр. Добрич и справка по чл. 62, ал.5 от КТ- заверени преписи, 5стр.; 

15. Удостоверение № 11961/28.09.2015г. от МЗХ-ИАГ, на инж. лесовъда- заверен препис;  
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16. Декларация, по образец № 6, подписана от управител за  спазване на изискванията за 

безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно действащото българско 

законодателство, тръжните условия и стандарта за горска сертификация- 1стр., оригинал; 
17. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие- 1бр., от дата 08.12.2016г., за позиция № 

1706 в размер на 2523.60лв- оригинал. И за позиция № 1707 в размер на 2469.10лв. в оригинал; 

18. Декларация, по образец № 7, подписана от управител относно запознаване с условията на 

дейността, провеждане на търга с явно наддаване и условията на проекто-договора- приема клаузите 

на проекто-договора; 

19. Декларация № 8 (по образец) – приложена към тръжната документация, подписана от 

управител че кандидатът има регистриран обект в който постъпва, преработва или от който се експедира 

дървесина и регистрирана производствена марка за този обект- оригинал, 1стр.; 

20. Удостоверение № 663/26.09.2016г., издадено от РДГ, за регистрирана производствена марка 

серия Е № 9585 на обект за преработка на дървесина - заверен препис, 1 стр. ; 

21. Удостоверение, , от дата 18.08.2016г., издадено от „Нимекс инженеринг” ЕООД с ЕИК 

202164274, за оборудване на обекта  със система за постоянно видео наблюдение, съгласно 

изискванията на чл.14а, ал.1 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии- заверен 

препис, 1 стр.; 

22. Декларация, по образец № 9, подписана от управител относно обстоятелствата по чл. 58, ал.2 

от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти- няма да ползва 

подизпълнители- оригинал, 1 стр.; 
23. Удостоверение, издадено от ООД „Андромикс” удостоверяващо монтиране на устройства за 

позициониране и проследяване на движението на техниката (GPS устройство), съгласно изискванията на 

чл.14б, ал.1 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии- заверен препис, 1стр.; 

24. Пълномощно с рег.№ 4454/07.12.2016г. на нотариус Обретен Обретенов, вписан под № 109 в 

регистъра на НК на Република България- 2стр., заверен препис. 

 

 

 

Комисията, като съобрази указанията обективирани в условията за провеждане на 

процедурата, утвърдени със Заповед № 104/28.11.2016г. на Директора на ТП „ ДЛС Балчик”,  

реши 

 

При разглеждане на офертата на "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 204107336 Комисията 

установи, че с представените доказателства кандидатът е доказал, че: е търговец по смисъла на ТЗ; 

закупил е в срок документация за участие за обекта; представил е доказателства за внесена в срок 

гаранция за участие; отговаря на изискванията на чл. 241 и чл. 235 от Закона за горите; Представил е 

доказателства за техническа обезпеченост за изпълнение на дейностите, както следва: изискуемата 

собствена преносима техника (БМТ) -4бр., ведно с доказателства за регистрацията  по ЗРКЗГТ и 

преминал технически преглед пред КТИ, както и  доказателства за кадрова обезпеченост за изпълнение 

на дейностите- документи за правоспособност за работа с „преносима и стационарна земеделска и 

горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ 

за четирима моторист секачи, както и справка за актуално състояние на действащите трудови договори 

от ТД на НАП, с което комисията приема, че отговаря на техническите и кадрови изисквания, поставени 

в тръжната документация; Представени са доказателства, че участникът има регистрирана 

производствена марка за обект, в който постъпва, преработва се или се експедира дървесина, и 

документ, удостоверяващ, че обекта е оборудван със система за постоянно видео наблюдение, съгласно 

изискванията на чл.14а, ал.1 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии; 

Представени са и доказателства, удостоверяващи монтирането на устройства за позициониране и 

проследяване на движението на техниката (GPS устройство), съгласно изискванията на чл.14б, ал.1 от 

Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии; Няма приключени договори в ДГТ с 

предмет съответстващ на предмета на търга, за което е представена декларация по образец № 4. 

Представени са и всички изискуеми декларации по образец, приложени към тръжната документация; не 

е „свързано лице“ – по смисъла на § 1, т.1 от ЗПУКИ с директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен, с директорите на териториалните му поделения или със други служители 

заемащи ръководна длъжност в организационната им структура, не е сключило договор с лице по чл. 21 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), няма непогасени 

задължения към държавата, „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и неговите 

териториални поделения. 

 

С оглед изложеното Комисията единодушно РЕШИ: 
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При изготвяне на офертата кандидата "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 204107336 се е 

придържал към изискванията на организатора на публичния търг чрез явно наддаване и е представил 

всички необходими и изискуеми документи, като не са налице обстоятелства по смисъла на чл. 61, 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 продуктипоради което 

ДОПУСКА до участие в следващия етап. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

 

III. ЯВНО НАДДАВАНЕ 

 

 

ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА ОБЕКТ № 1 - ПОЗИЦИЯ № 1706, както следва: 

№ 
Прогн.кол-во лежаща 

маса в пл. м3
 

Прогн.кол-во лежаща 

маса в пр. м3
 

Обща начална цена в лв. 

без вкл. ДДС 

Стъпка на 

наддаване, в лв. 

Размер на гаранцията 

за участие в лв. 

1706 1078 1948 50472.00лв. 250.00лв. 2523.60лв. 

 

Регистриран и допуснат кандидат за позицията е "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 

204107336. 

Пълномощникът на управителя на участника заяви, че е упълномощен да потвърди закупуване 

прогнозното количество дървесина в обекта на начална тръжна цена. Отказа да даде наддавателно 

предложение, поради което Комисията приема, че е налице хипотезата на чл. 63, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, поради което  

 

Комисията РЕШИ  

 

Продажбата на стояща дървесина на корен по сортимента ведомост от годишен план за ползване 

за 2017г. от държавните горски територии на ТП ДЛС “Балчик'' – „СИДП” гр. Шумен в обект 1, 

позиция 1706 с общо прогнозно количество от 1078пл.куб.м.  да бъде продадено на 

"ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 204107336 на начална цена за пакета в размер на 50472.00лв. ( 

петдесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева) без вкл. ДДС, върху която сума ДДС се дължи 

отделно  

 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

 

ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА ОБЕКТ № 1 - ПОЗИЦИЯ № 1707, както следва: 

№ 
Прогн.кол-во лежаща 

маса в пл. м3
 

Прогн.кол-во лежаща 

маса в пр. м3
 

Обща начална цена в лв. 

без вкл. ДДС 

Стъпка на 

наддаване, в лв. 

Размер на гаранцията 

за участие в лв. 

1707 1020 1808 49382.00лв. 250.00лв. 2469.10лв. 

 

Регистриран и допуснат кандидат за позицията е "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 

204107336. 

Пълномощникът на управителя на участника заяви, че е упълномощен да потвърди закупуване 

прогнозното количество дървесина в обекта на начална тръжна цена. Отказа да даде наддавателно 

предложение, поради което Комисията приема, че е налице хипотезата на чл. 63, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, поради което  

 

Комисията РЕШИ  

 

Продажбата на стояща дървесина на корен по сортимента ведомост от годишен план за ползване за 

2017г. от държавните горски територии на ТП ДЛС “Балчик'' – „СИДП” гр. Шумен в обект 1, позиция 

1707 с общо прогнозно количество от 1020пл.куб.м.  да бъде продадено на "ФУРНИРПЛАСТ 2016" 

ООД с ЕИК 204107336 на начална цена за пакета в размер на 49382.00лв. ( четиридесет и девет хиляди 

триста осемдесет и два лева) без вкл. ДДС, върху която сума ДДС се дължи отделно  

 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 
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