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З А П О В Е Д 

№ РД-10-408/13.12.2021 г. 

гр. Тополовград 

 

          На основание чл. 23, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от същото правно предписание 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” 

/”Наредбата”/ и протокол с вх. № ОД-03-178/10.12.2021 г. на комисията назначена с моя заповед 

РД-10-386/10.12.2021г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит 

конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти на 

територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 2206, 2207, 

2208, 2209, и 2210, открит със Заповед № РД-10-259/24.11.2021г.. на Директора на ТП „ДЛС 

Тополовград” и след като прецених констатациите и решенията на комисията за класиране, като 

правилни и законосъобразни, РЕШИХ: 

 

I. ОТСТРАНЯВАМ от участие следните участници: 

 

 1. „ДЕЛТА“ ЕООД, ЕИК 833008208, подал оферта вх.№ ОД-03-162/09.12.2021г., 16.11ч., 

регистриран като участник под съответен № 1; кандидат за Обекти №№ 2206; 2207; 2208; 2209; 

2210;  на основание чл. 22, ал.3, т.3 от Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти. 

 

 Мотиви: На 10.12.2021г., комисията е разгледала представените от участника документи за 

допускане до участие, като е констатирала, че в представените от участника документи липсва 

деклариране за наличието на минималните технически и кадрови изисквания към кандидатите, 

съгласно Документацията за участие Раздел II, т. 1.13. Кандидатът следва да разполага с 

минимални технически и кадрови възможности за изпълнение на дейностите – за всеки обект 

най-малко по 2 /два/ БМТ, както и по 1 бр. специализирана горска техника /горски влекач/, както 

и да имат сключени трудови договори с минимум 2/двама/ работник-секачи и по 1 /един/ 

тракторист за всеки обект. 

Посочените обстоятелства следва да бъдат декларирани от участника в Декларация за 

техническо оборудване за изпълнение Приложение 4 от документацията. В представената от 

участника Декларация, в точка Б) собствена или наета горска техника е посочено по 2 броя, както 

и обекта, но не и вида горска техника, т.е. не става ясно по 2 броя какво притежава или е наел 

участника. В точка В) Друга (по преценка на участника) от Декларация Приложение 4 са 

посочени 4 броя харвестър, но никъде в декларацията не е декларирано наличието на работник – 

тракторист. 

 От представените документи за участие не става ясно дали участникът разполага с 

минималните технически и кадрови възможности за изпълнение на дейностите, следователно 

същият не отговаря на минималните изисквания. 

 В тази връзка на основание Раздел IV Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на 

представените оферти., т.2. Основание за недопускане или отстраняване на кандидатите от 
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участие в процедурата от Документацията за участие, и на основание чл. 22, ал.3, т.3 от Наредбата 

„ДЕЛТА“ ЕООД се отстранява от участие за обект №№ 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 на ТП ДЛС 

Тополовград, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя.  

 

 2. „КАРОВ“ ЕООД, ЕИК 126745251, подал оферта вх.№ ОД-03-164/09.12.2021г., 16.19ч., 

регистриран като участник под съответен № 3; кандидат за Обекти №№ 2209; 2210;  на основание 

чл. 22, ал.3, т.3 от Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

 

Мотиви: На 10.12.2021г., комисията е разгледала представените от участника документи за 

допускане до участие, като е констатирала, че в представените от участника документи липсва 

деклариране за наличието на минималните технически и кадрови изисквания към кандидатите, 

съгласно Документацията за участие Раздел II, т. 1.13. Кандидатът следва да разполага с 

минимални технически и кадрови възможности за изпълнение на дейностите – за всеки обект 

най-малко по 2 /два/ БМТ, както и по 1 бр. специализирана горска техника /горски влекач/, както 

и да имат сключени трудови договори с минимум 2/двама/ работник-секачи и по 1 /един/ 

тракторист за всеки обект. 

Посочените обстоятелства следва да бъдат декларирани от участника в Декларация за 

техническо оборудване за изпълнение Приложение 4 от документацията. В представената от 

участника Декларация, липсва деклариране относно наличието на работник – тракторист. 

 От представените документи за участие не става ясно дали участникът разполага с 

минималните кадрови възможности за изпълнение на дейностите, следователно същият не 

отговаря на минималните изисквания.  

 В тази връзка на основание Раздел IV Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на 

представените оферти., т.2. Основание за недопускане или отстраняване на кандидатите от 

участие в процедурата от Документацията за участие, и на основание чл. 22, ал.3, т.3 от Наредбата 

„КАРОВ“ ЕООД се отстранява от участие за обект №№ 2209 и 2210 на ТП ДЛС Тополовград, тъй 

като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.  

 

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО, както следва: 

 

        За обект № 2209: при начална цена 21 916,00лв. без ДДС,  количество дървесина 723 м3 

и срок за изпълнение 31.07.2022г. 

 Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Н. Митев - управител, 

седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска предложена цена 

за изпълнение на възложените дейности - 21 916,00 лв. /двадесет и една хиляди деветстотин и 

шестнадесет лева/ без ДДС. 

 Второ място – няма класиран участник. 

  

III. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

 За изпълнител на дейността в обект № 2209: „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, с 

управител Н.Митев, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Яне Сандански" № 4, с най-

ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 21 916,00 лв. /двадесет и една 

хиляди деветстотин и шестнадесет лева/ без ДДС. 

 

IV. Н А Р Е Ж Д А М: 
 1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата стойност на 

обект № 2209 и на основание чл.9а, ал.8 от Наредбата, внесената от участника гаранция за участие 



служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 

определения за изпълнител участник.  

2. На осн. чл. 23 ал.6 от Наредбата, определения за изпълнител участник в 5-дневен срок от 

влизане в сила на настоящата заповед, следва да представи документите по чл.35, ал.5 от 

Наредбата.  

3. В тридневен срок от представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, комисията, 

назначена с моя Заповед № РД-10-386/10.12.2021г. следва да провери редовността и 

съответствието на представените документи, за което да изготви протокол, който да ми бъде 

предоставен за утвърждаване. 

4. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се публикува на 

интернет страницата на “ЮИДП” ДП-Сливен и ТП “ДЛС Тополовград”. 

5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Ямбол чрез ТП „ДЛС Тополовград“. 

Жалбата се подава с копие до Директора на ТП „ДЛС Тополовград“.  

6. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. директор при ТП”ДЛС Тополовград” 

– инж. Яна Малинова. 

 

 

                                                                                                                                                                         

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...........П*..................... 

                                                                             /инж. Ж. Димитров – директор ТП“ДЛС 

Тополовград“/ 

  

/БЧ/ 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни – Регламент (ЕС)2016/679 
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