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З А П О В Е Д 
№ 110/14.03.2022 г. 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №127/17.02.2022 г на директора на 

«СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, ал.1, т.2 , във вр с чл.24, ал.1, т.2, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 

06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., посл. изм. и доп., бр. 96 от 

02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г., изм.бр.55 от 07.07.2017г., изм.ДВ бр.26 от 29.03.2019г.) – 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на Комисията от 

09.03.2022г., назначена със Заповед  №99/09.03.2022г.  на.директора на ТП ДГС Провадия за 

провеждане на открит конкурс   с предмет: „Възлагане на добива на дървесина и извършване на 

дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес, от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП „ДГС Провадия“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина“,  обявен със 

Заповед №61/18.02.2022г., на зам.директора на ТП ДГС Провадия, по заместване съгласно Заповед 

№122/15.02.2022г, на директора на СИДП ДП Шумен, относно Обект №2211, а именно: 

№

№ 

Обект Прогнозно 

количество за сеч, 

извоз и рампиране 

до временен склад 

лежаща маса в 

пл.куб.м. 

Прогнозно 

количество за 

сеч извоз и 

рампиране до 

временен склад 

лежаща маса в 

пр.куб.м. 

Площ за 

извършване 

на 

дейностите 

по ПЕВ, дка 

Пределна стойност 

за извършване на 

дейности по 

технологичен план 

и ПЕВ, без ДДС над 

която не може да се 

депозира 

предложение, лева 

Размер на 

гаранцията за 

участие, без 

ДДС, в лев 

3

3 
2211 

1678 2832 202 49717,58 2485,88 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

           1.В определения срок за участие за Обект № 2211 са регистрирани следните участници,подали 

документи  по реда на депозирането им, както следва: 

участник  №2 –вх. № 497/07.03.2022 г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване -14,50  часа  

       „Василев 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, Е-

mail: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

Участва за Обект № 2211, ТП ДГС Провадия 

 

       2.Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи, с 

документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО: 

Относно участника „Василев 05“ ЕООД,  ЕИК 103958070, Комисията е констатирала, че 

участникът «Василев-05»  ЕООД е представил всички изискуеми документи, съгласно конкурсната 

документация, но в Декларация №1, т.10.3. не е посочил номер на удостоверение по отношение 

наличието на лице с лесовъдско образование, отговарящо на условията на чл.235 от ЗГ, изискване 

съгласно т.6.3.2 от Условията за провеждане на процедурата да има необходимият минимален брой 

http://dgsprovadia.sidp.bg/


наети на трудов договор квалифицирани работници и специалисти, а именно специалист, 

регистриран по реда на чл.235 от ЗГ - 1бр. 

3.Във връзка с горните констатации, Комисията единодушно е взела решение, с което е 

отстранила от участие „Василев 05“ ЕООД,  ЕИК 103958070, входящ номер на офертата № 

497/07.03.2022 г. при ТП ДГС Провадия за Обект № 2211, при следните мотиви: 

       Правно основание: чл.22, ал.4 , т.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  

        Фактическо основание: участникът «Василев-05» ЕООД в Декларация №1, т.10.3. не е 

посочил номер на удостоверение по отношение наличието на лице с лесовъдско образование, 

отговарящо на условията на чл.235 от ЗГ, изискване съгласно т.6.3.2 от Условията за провеждане 

на процедурата: да има необходимият минимален брой наети на трудов договор квалифицирани 

работници и специалисти, а именно  специалист, регистриран по реда на чл.235 от ЗГ - 1бр. 

      4.Комисията , на основание чл.22, ал.6 от Наредбата не е отворила  ценовото предложение 

на участника. 
 

ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ: 

Въз основа на гореизложеното и съгласно чл.23, ал.1, т.2 и на основание чл.24, ал.1, т.2 от 

Наредбата, а именно, че единствената подадена оферта от „Василев 05“ ЕООД,  ЕИК 103958070, 

входящ номер на офертата №497/07.03.2022г. при ТП ДГС Провадия, поради посочените по-горе 

основания не отговаря на изискванията и условията на възложителя, ПРЕКРАТЯВАМ 

ПРОЦЕДУРАТА за Обект № 2211. 

 

ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.С настоящата заповед закривам открития конкурс  за Обект №2211  на ТП ДГС Провадия. 

2.Препис от заповедта да се изпрати : 

2.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата на 

държавното предприятие. 

2.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДГС Провадия. 

2.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на участника по реда на чл.61 

от АПК- чрез устно уведомяване за съдържанието на заповедта, което се удостоверява с подпис на 

извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез 

електронна поща на електронния адреси на участника, или факс, ако участника е посочил такъв. 

Начинът на съобщаването се отбелязва на екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. На основание чл.23, ал.5 от Наредбата, настоящата заповед подлежи на оспорване от 

участника в конкурса за обекта по реда и в срока на АПК пред Варненски административен съд чрез 

директора на ТП „ДГС Провадия”. 

4. Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването и на участника.  

5. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. директора на ТП ДГС 

Провадия – инж. Ангелина Янева. 

 

 

 

 

инж. подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
директор на териториално поделение 

Държавно горско  стопанство Провадия 

 

ИС/ХМ 
 

           


