
 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 
Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 189 

 

гр. Нови пазар, 09.12.2021 г. 

 

На основание чл.23 ал.1, т.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 на 30.11.2021г, - 06 

12.2021г открит конкурс посочени в протоколи  от 30.11.2021г.  и от 06.12.2021г на Комисията 

назначена със Заповед №184/30.11.2021г, ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит 

конкурс за определяне на изпълнител на 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 до временен склад и рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината от годишния план за ползване 

2021 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, от : Обект №18  отдел: 407/ж – Сеч, 

разкройване, извоз до временен склад на 654 пл.м.3,   Товарене, транспорт до временна ТИР станция 

и претоварване на 520 т твърди широколистни, открит със заповед №172/11.11.2021г на директора 

на ТП ДГС Нови пазар 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛАСИРАМ:  

Уча стник  № 1  ЕОО Д  „ Ми л ениу м  20 0 2“  гр .  Но ви  п аз ар ,   ЕИК-127563999  на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, ул. 

"Гоце Делчев“ №1, ет.3, ап.5, представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 19  6 56 ,0 0л в  /деветнадесет  хиляди шестстотин петдесет  и 

шест лева/ без вкл. ДДС и 23 587,72 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 982,80 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място,  основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛАСИРАМ: 

Участник №3 ЕООД „Бинго-2015“, гр. Нови пазар ЕИК-203676154 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Стефан Караджа“ №17, 

представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 0  83 0 , 00 л в  /двадесет хиляди осемстотин и тридесет лева 

/ без вкл. ДДС и 24 996,00 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 041,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На основание чл.22, ал.4, т.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 от участие в процедурата за обекта на етапа допускане до участие е 

отстранен: 

Кандидат №2 ЕООД „Борлес 66” гр. Каспичан - със следните мотиви: 



В декларация №1, в т.9 – относно изпълнението на минималните изискванията на 

възложителя за техническата обезпеченост, участникът е декларирал минимална техническа 

обезпеченост както следва: 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

- бензиномоторен трион (БМТ) – 1 бр. 

- товарен автомобил за транспортиране на дървесината до ТИР станция, снабден с 

инсталирана GPS система за проследяване съгласно Наредба №1 от 2012 год. за контрола и 

опазването на горските територии  – 1 бр. С оглед така декларираното от участника, същият не 

изпълнява минималните изисквания поставени от възложителя, относно техническата 

обезпеченост за не по-малко от 3(три) бензиномоторни триона, с което е представил оферта 

неотговаряща на предварително обявените от възложителя условия. 

На основание чл.22, ал.12 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 от участие в етапа класация на ценовите оферти  за обекта е отстранен 

Участник №4 ЕООД „Инвинсибъл Форс” гр. Шумен със следните мотиви: 

1.Така представената обосновката за Обект №18  отдел: 407/ж не отговаря на изискваният на 

чл.22, ал.11 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. В нея не е посочено на основание кое или кои обективни обстоятелства, свързани със: 

1.1. оригинално решение за изпълнение на дейността;  

1.2. предложеното техническо решение;  

1.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

1.4. икономичност при изпълнение на дейността е получена предлаганата цена. 

2. Представената обосновка е изготвена за дейностите предмет на процедурата, като в нея 

бланкетно са обявени само  разходи лева за един плътен  кубически метър дървесина, като липсват 

посочени разходи за товарене,транспорт и претоварване в лева за тон.  

3.От съдържанието на представената обосновка не може да се установи по какъв начин 

кандидатът е избрал да извърши добива на дървесина. Дали ще използва комплексна бригада с 

трактор за извоз на дървесината до временен склад, или е избрал да извърши сеч и разкройване на 

маркираните дървета с моторен трион от резач (моторист), а дървесината ще бъде прехвърляна и 

редена на фигури от общ работник (трупач) на технологичните просеки в отдела?  По какъв начин са 

получени крайните обявени цени за материални разходи, разходите за ДМА и за труд, какви 

източници са използвани  за норми на дърводобива (Сборници, Справочници)?  Не става ясно и 

какъв начин е избран за извършване на услугата – товарене, транспорт  и претоварване до ТИР 

станция.  С каква техника (камион, трактор с краново устройство, специализиран камион с монтиран 

кран за самонатоварване), ще се извърши тази услуга?  Какви норми са използвани за получените 

разходи за тази дейност и какви са източниците (Сборник, Справочник)? Посочени са общи сметки, 

без да се даде детайлно обяснение, от къде и как са получени. В обосновката няма посочени 

технически или пък други решения, които да доведат до изключителната икономичност в 

извършването на тези услуги.  

4.Освен гореустановеното, комисията констатира, че в така представената обосновка има и 

допуснати съществени грешки, които компрометират  предложената крайна цена от 17,80 лв./м3 и 

които се изразяват в следното:  

В реда наименуван - разход за горивно масло се установяват  две грешки във връзка с 

неправилно посочени разходни норми. 

4.1. Първата, е че съотношението бензин/масло в зависимост от типа масло и съгласно 

заводските инструкции на производителите на този вид оборудване е  в съотношение от 1:20 до 1:50, 

т. е. на 1 л. бензин се добавя най-малко 20 мл. масло за смазване или коректния запис трябва да бъде 

0,020л., а не както е посочил участникът - 0,0010мл,  (което е една хилядна от милилитъра), а  и 

комисията, след проверка в ел. сайтове,  не констатира производител който да сочи такава разходна 

норма за произвежданите от него специализирани горски машини и оборудване.  

4.2. Втората е, че дори при запис от 0,010л*8,60лв, крайния резултат дава  разлика и надвишава 

сочената от участника крайната сума от 17,80 лв. 

  



За изпълнител на 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 

до временен склад и рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР 

станция и претоварване на дървесината от годишния план за ползване 2021 год. от горски 

насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, от : Обект №18  отдел: 407/ж – Сеч, разкройване, извоз до 

временен склад на 654 пл.м.3,   Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на 520 

т твърди широколистни, открит със заповед №172/11.11.2021г на директора на ТП ДГС Нови 

пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар,  ЕИК-127563999  на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, ул. "Гоце Делчев“ №1, ет.3, ап.5, 

представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 19  6 56 ,0 0л в  /деветнадесет  хиляди шестстотин петдесет  и 

шест лева/ без вкл. ДДС и 23 587,72 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 982,80 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 второ (защита на особено важни  обществени 

интереси) трето(при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на 

акта) и четвърто(закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима 

вреда),  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 част от дървесината, съгласно приетите от кметствата на 

населените места в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар,  е предвидена за задоволяване на 

нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителния сезон  есен 2021- януари 2022г , че 

е необходимо предвидените лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на март 2022г(преди започване на вегетацията), както и обстоятелството, 

че  обемът на определените временни складове в насажденията 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 процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. 

Нови пазар,  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 в 

четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 

 

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. чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор 

при ТП ДГС Н.пазар и чл. 59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………………П……………………. 

/ инж.П. Хинева / 

 
 

 

 

 

 


