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„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП 
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dlstervel@gmail.com  

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-11-29/29.03.2017г. 
гр. Тервел 

 

 Във връзка със Заповед № 83/08.03.2017г. на Директора на «СИДП» ДП Шумен, на 

основание чл.62, 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.174, ал.2 от Закона за горите, и Протокол на Комисията от 

заседанието и от 11,00ч на 24.03.2017г., за провеждане на открития с моя Заповед № РД-11-

21/08.03.2017г., ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за Продажба на стояща дървесина на корен по 

сортиментна ведомост от годишния план за ползване за 2017 г., за Обект №3 от ДГТ на 

територията на ТП „ДЛС Тервел“ с прогнозно количество от 944 пл.куб.м., в отдели 62-з, 62-и, 

70-м, с начална цена от 35832,77 лв. без ДДС и гаранция за участие от 1 791,64 лв., 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1.В определения срок за участие за обекта са регистрирани следните кандидати, по реда на 

депозиране на документите за участие: 

 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, УЛ. 

ХАН АСПАРУХ No 4, 05751/2051, факс: 05751/2139, представлявано от Валентин Петров Петров, с 

входящ номер на документацията №746/23.03.2017-13,30ч. за: Обект №1 и 3 

 

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

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

УСТАНОВИЛА: 

Кандидат № 1 ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 е представил всички изискуеми, 

съгласно тръжната документация документи относно обекта за който е участвал. 

 

3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕЛА 

РЕШЕНИЕ с което: ДОПУСКА следните кандидатите до следващия етап на търга.  

 ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, УЛ. 

ХАН АСПАРУХ No 4, 05751/2051, факс: 05751/2139, представлявано от Валентин Петров Петров с 

входящ номер на документацията № 746/23.03.2017-13,30ч. 

  

4. В резултат на констатациите от провеждането на търга с допуснатите кандидати, и на 

основание чл.63, ал.2 от Наредбата, КОМИСИЯТА Е ОБЯВИЛА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО: 

 

За Обект №3 с прогнозно количество от 944 пл.куб.м., в отдели 62-з, 62-и, 70-м, с 

начална цена от 35832,77 лв. без ДДС 

 

СПЕЧЕЛИЛ ОБЕКТА  при цена от 35832,77 лв. без ДДС е кандидата ТРИАДА  ООД с 

ЕИК 124596517 седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, УЛ. ХАН АСПАРУХ No 4, 

05751/2051, факс: 05751/2139, представлявано от Валентин Петров Петров. 

 

Във връзка с горните констатации на Комисията, и на основание чл.62, ал.1, т.1 от 

Наредбата, като установих, че на този етап не са налице условията на чл.64, ал.1 от Наредбата за 

прекратяване на процедурата, 

  

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

mailto:dlstervel@gmail.com


КУПУВАЧ, на цена от 35832,77 лв. без ДДС, 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 Тервел“ от Обект №3 с прогнозно количество от 944 пл.куб.м., в 

отдели 62-з, 62-и, 70-м, с начална цена от 35832,77 лв. без ДДС е ТРИАДА  ООД с ЕИК 

124596517 седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, УЛ. ХАН АСПАРУХ No 4, 

05751/2051, факс: 05751/2139, представлявано от Валентин Петров Петров.  

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект №3. 

2.Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДЛС Тервел“, и да се 

изпрати на „СИДП” ДП, а на кандидатите да се връчи по реда на чл. 61 от АПК. 

3.Договор с купувача да се сключи в 7-седем дневен срок от влизане в сила на заповедта. 

3.1. Заповедта влиза в сила 14-дни след съобщаването и, а ако е допуснато предварително 

изпълнение - 3-дни след съобщаването и.  

3.2.При сключването на договора КУПУВАЧА да представи следните документи:  

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

в сила акт на компетентен държавен орган с дата на издаване не по-рано от 3 /три/ месеца преди 

датата на сключване на договора;  

-свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца;  

-документ от „СИДП“ ДП – Шумен, за липса на непогасени задължения към предприятието 

и неговите териториални поделения – задължително в оригинал, с дата не по-рано от един (1) 

месец, считано от крайната дата на депозиране на заявлението за участие. 

-документ за внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на 

договора в размер на  1791,64лв.;  

4. Внесената от кандидатите гаранции/я за участие в процедурата от 1 791,64 лв., следва да 

се освободи от лицето опериращо с банковата сметка по която е внесена както следва: 

4.1. След сключването на договора, в случай, че от нея не е прихваната дължимата 

гаранция за изпълнение. 
5. След сключването на договора, и най-късно до издаване на първия превозен билет, 

купувачът заплаща авансово 20% (двадесет процента) от предложената от него цена за позицията, 

включена в обекта. 

6. Ако спечелилият кандидат откаже да подпише договора, да се задържи гаранцията му за 

участие, и да се издаде отрицателна търговска репутация. 

7. На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед. 

 

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава до Административен 

съд гр.Добрич, чрез  ТП „ДЛС Тервел“. 

 

 

Директор ТП „ДЛС Тервел“:..........П............(подписано и заличено, съгл.чл.2 от ЗЗЛД, вярно с оригинала на хартия) 

( инж.Димчо Иванов Стефанов ) 

 

Съгласувал:..........П............(подписано и заличено, съгл.чл.2 от ЗЗЛД, вярно с оригинала на хартия) 

/Димитър Жеков – р-л.счет отдел/ 

 

Проверил:..........П............(подписано и заличено, съгл.чл.2 от ЗЗЛД, вярно с оригинала на хартия) 

 

 

Изготвил:..........П............(подписано и заличено, съгл.чл.2 от ЗЗЛД, вярно с оригинала на хартия) 

Адв.Цветан Георгиев 
 

 


