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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 
№ 105-3/12.12.2016г. 

за класиране и определяне на изпълнител за позиция № 1703 

 

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 350/28.11.2016г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен на осн. чл. 112, ал. 1, т. 2, пр. І от ЗГ във вр.чл. 174, 

ал. 2 от ЗГ, във вр. с чл. 12 и чл. 15, 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, със Заповед № 105/28.11.2016г., на Директора на ТП ДЛС Балчик е открита 

процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в ДГТ с предмет : „Извършване на 

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

сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план 

за ползване на дървесина за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик“, съгласно Приложение № 1 – 

неразделна част от конкурсните условия 

След като се запознах с констатациите на Комисия, обективирани в протокол от дата 14.10.2016г.,  

назначена на осн. чл. 21 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 № 105-1/09.12.2016г. на Директора на ТП „ ДЛС Балчик” относно проведения 

открит конкурс  възлагане на дейности в ДГТ на територията на ТП „ ДЛС Балчик” за обект 1 и цялата 

документация събрана в хода на проведената процедура. 

 

I. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

І. В определения срок за  участие за обект № 1, позиция № 1703 е регистриран само един кандидат, 

подал оферта по реда на депозиране на документите за участие, както следва 

1. ЕТ “ САТУРН - МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 – депозирани тръжни книжа с вх.№ 

3664/08.12.2016г. в 13.15ч., със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ж.к. Балик, бл. 1, вх. А, ап.12, 

представлявано от управител Милен Евтимов 

След като се запознах с приложените от кандидата оферта в открития конкурс и протокола на 

комисията  

II. РЕШИХ 

Участникът ЕТ “ САТУРН - МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 се е придържал към 

изискванията на Възложителя и е представил всички необходими и изискуеми документи, обявени в 

Заповедта за откриване на конкурса, респективно одобрената документация – доказателства, че е търговец 

по смисъла на ТЗ, закупил е документация за участие за съответния обект; внесъл е в срок по банков път 

гаранция за участие; отговаря на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от ЗГ  и е изпълнили изискванията на 

чл. 18, чл. 19, 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; 

Отговаря на техническите изисквания, поставени в конкурсната документация, за техническа 

обезпеченост при изпълнение на дейностите, както следва: четири броя собствена преносима горска 

техника, ведно с доказателства за регистрацията и по ЗРКЗГТ и преминал технически преглед пред КТИ. 

Отговаря на техническите изисквания, поставени в конкурсната документация, за кадрова обезпеченост 

при изпълнение на дейностите, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както следва: разполага с четирима 

правоспособни за работа с преносима горска техника моторист секачи, отговарящи на изискванията на 

ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ и инженер лесовъд. Посочените служители са вписани в 

приложената справка за актуално състояние на действащите трудови договори от ТД на НАП; Извършвал 

е дейности в ДГТ с предмет съответстващ на предмета на конкурса  и има положителна търговска 
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репутация; Представени са и всички изискуеми декларации по образец, приложени към конкурсната 

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, „СИДП“ ДП – Шумен и неговите териториални поделения;  

Мотивирана от изложеното реших, че не са налице обстоятелства за отстраняването му по смисъла 

на чл. 22, 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. 

С оглед изложеното и като взех предвид  финансовото предложение на кандидата ЕТ “ САТУРН - 

МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444, което не надхвърля предварително обявената пределна стойност 

за позицията, на осн. чл. 23, ал.1 т.1 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  И ОПРЕДЕЛЯМ 

За ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейности в ДГТ на територията на ТП „ ДЛС Балчик” с предмет: „Извършване 

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

сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за 

ползване на дървесина за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик“, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 

конкурсните условия  за обект 1, позиция № 1703  с 759 пл.м
3 
прогнозно количество дървесина в отдели 

2541/а, 2543/а, 2815/а, 2821/б, 2821/в, 2822/а, 97/и, 278/д, 2783/в, 160/е, 2676/а, 2680/а, 2683/а , с дървесен 

вид:  цер, ясен и др. вис. 

На първо място: ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 с комплексна оценка на 

офертата 80точки, при следните параметри: 

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 12470.00лв. ( дванадесет хиляди четиристотин и 

седемдесет лева) без вкл. ДДС. 

2. Приема, че: 

2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се добива, 

се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и определената 

от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за съответната позиция; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на действително 

добитата дървесина от съответната позиция и посочените в настоящата документация, заплащането ще се 

извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за изпълнение, 

по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват да отговарят на приетия БДС. 

3. Предлага намаление в крайният срок за изпълнението на дейностите от 0 ( нула)  календарни 

дни от крайният срок определен от Възложителя в заповедта за откриване на конкурса. 

4. Начин на плащане-съгласно посочения в проект на договора. 

5. Валидността на настоящото предложение е 60 дни, считано от дата на провеждане на 

процедурата. 

 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1. С настоящата Заповед закривам открития конкурс  за обект № 1, позиция № 1703 на ТП „ ДЛС 

Балчик”, а изпълнението на административните указания възлагам на инж. Гергана Керезова- гл.инженер 

при ТП „ ДЛС Балчик”. 

2.1. Препис от Заповедта да се изпрати на СИДП гр. Шумен – за сведение, както и да се постави на 

мястото за обяви в административната сграда на ТП „ ДЛС Балчик” 

2.2. Препис от настоящата Заповед, ведно с протокола на комисията от 09.12.2016г. да се връчи на 

участника по реда на чл. 61 от АПК. 

3. Договор с класираният и определен за изпълнител кандидат да се сключи в 7-седем дневен срок от 

влизане в сила на настоящата Заповед. 

4. При сключването на договора купувача да представи следните доказателства:  
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