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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” ТП 
гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9, тел. 73223,  факс 72039 e-mail: dls.balchik@dpshumen.bg  

 

 

ЗАПОВЕД  
№ 104-2/12.12.2016г. 

за класиране и определяне на купувач за обект № 1, позиция № 1706 

 

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 345/28.11.2016г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен със Заповед № 104/28.11.2016г., на Директора на ТП 

ДЛС Балчик е открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 година 

от ДГТ за обект № 1 - ТП „ДЛС Балчик”. 

След като се запознах с констатациите на Комисия, обективирани в протокол от дата 09.12.2016г.,  

назначена на осн. чл. 60, ал.1 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 със   Заповед № 104-1/09.12.2016г. на Директора на ТП „ ДЛС Балчик” относно проведения 

публичен търг с явно наддаване за обект № 1, позиция № 1706 - ТП „ДЛС Балчик”и цялата 

документация събрана в хода на проведената процедура: 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

1. В определения срок за участие за позиция № 1706 е регистриран само един кандидат, по реда на 

депозиране на документите за участие, както следва: 

1. "ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 204107336 - депозирани конкурсни книжа с вх.№ 

3669/08.12.2016г. в 15.30ч.,, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, , 

ул. „ Добричка епопея” № 10,  e-mail: fyrnirplast@abv.bg, представлявано от управител Камелия Димитрова  

2. След като се запознах с цялата документация събрана в хода на проведената процедура и 

резултатите от работата на комисията от дата 09.12.2016г., установих, че участникът 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) общо 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 общо четирима( по двама за всяка позиция) моторист секачи, както и 

справка за актуално състояние на действащите трудови договори от ТД на НАП, с което приемам, че 

отговаря на техническите и кадрови изисквания, поставени в тръжната документация; Представени са 

доказателства, че участникът има регистриран обект, в който постъпва, преработва или от който се 

експедира дървесина, вкл. изискуемото удостоверение за регистрирана производствена марка за този 

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

териториални поделения. 

Мотивирана от изложеното 

ІІ РЕШИХ: 

1. Потвърждавам решението на комисията, че с представените доказателства участникът 

"ФУРНИРПЛАСТ 2016" ООД с ЕИК 204107336  се е придържал към изискванията за участие в търга и 

е представил оферта, която е пълна и отговаря на предварително обявените условия на органа открил 

процедурата и 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 продукти.  

2. Мотивирана от изложеното и с оглед резултатите от явния търг, проведен при условията на чл.  63, 

ал.2 от Наредбата, след като съобразих, че не са налице условията на чл.64, ал.1 за прекратяване на 

тръжната сесия, на основание чл. чл.62, ал.1, т.1 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 

 

ІII. ОПРЕДЕЛЯМ 

за купувач на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на 

дървесина за 2017 година от държавните горски територии на ТП „ДЛС Балчик“ за Обект № 1 -позиция 

1706 с общо прогнозно количество от 1078пл.куб.м.  

"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  

При разлики в обявените прогнозни количества дървесина от дадена позиция и действително 

добитите, участникът определен за спечелил търга заплаща действително добитото количество дървесина 

по предложените от него цени за единица от съответния сортимент. 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1. С настоящата Заповед закривам явния търг за Обект № 1, позиция № 1706 на ТП „ДЛС Балчик“. 

2. Препис от настоящата Заповед да се изпрати на СИДП гр. Шумен за сведение и публикуване на 

интернет страницата на предприятието, както и да се постави на мястото за обяви в административната 

сграда на ТП „ ДЛС Балчик”- контрола по изпълнението възлагам на инж. Гергана Керезова гл. инженер 

при ТП „ ДЛС Балчик”. 

2.1. Препис от настоящата Заповед да се връчи на участника по реда на чл. 61 от АПК. 

3. Договор с купувача да се сключи в 7 (седем) дневен срок от влизане в сила на настоящата 

Заповед.. 

4. При сключване на договора, купувачът заплаща по банков път авансово парична сума в размер на 

10094.40лв. ( десет хиляди деветнадесет и четири лева, 40ст.) без вкл. ДДС, за която сума ДДС се дължи 

отделно, представляващи 20% (двадесет процента) от предложената от него цена за обекта.  

5. При сключването на договора купувача да представи в оригинал следните доказателства:  

- доказателства за внесена или учредена в полза на ТП „ ДЛС Балчик” - IBAN лв.: 

BG17UNCR75271044289715    SWIFT BIC код UNCRBGSF  при Уникредит Булбанк – Балчик  
.гаранция за изпълнение на договора в размер на 2523.60лв. ( две хиляди петстотин двадетес и три лева, 

60ст.)  представляващи 5 % ( пет процента) от предложената от него цена за обекта. В платежното 

нареждане Купувачът следва да посочи  задължително, че внесената сума представлява гаранция за 

изпълнение за позиция № 1706. 

Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, същата се представя в оригинал и трябва да е 

учредена в полза на ТП „ ДЛС Балчик” - безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при 

сключване на договора, като срокът й на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, 

посочена като крайна дата за изпълнение. 

- удостоверение от органите на НАП, че няма парични задължения към държавата, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.  

- свидетелство за съдимост на управителя  на купувача; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че участникът няма 

непогасени задължения към „СИДП“ ДП Шумен и неговите териториални поделения – в оригинал. 
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чл. 2 от ЗЗЛД


