
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

РЕШЕНИЕ 

№ 14/15.01.2016г. 

На основание чл.101е, ал.З от ЗОП, във връзка с неявяване за сключване на 
договор от страна на класирания на първо място участник ЗАД „Виктория" , 
съгласно Протокол на комисията от 21.12.201'5г., утвърден от Възложителя на 
22.12.2015г. относно процедура открита по реда на Глава 8а от ЗОП, чрез публична 
покана с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 
заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 
територии в ТП "ДГС Нонево", в три обособени позиции, както следва: Първа 
позиция: Застраховка „Живот и злополука" съгласно чл.192 от Закона за горите; 
Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене 
и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък", открита във връзка със Заповед № 
438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен 

РЕШИХ: 

1. На основание 101 е, ал.З, т.1 от ЗОП да се сключи договор с втория класиран 
участник ЖЗК „Съгласие" ЕАД относно трета позиция: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък". 

2.Сключването на договора да бъде при условията, посочени в офертата на ЖЗК 
„Съгласие" ЕАД , съгласно изискванията и по реда на Глава 8а от ЗОП. 

3.Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП , при сключване на договора , участникът ЖЗК 
„Съгласие" ЕАД следва да представи документи . относно обстоятелствата по чл.47, 
ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП. Посочените документи, следва да се представят под формата на 
оригинал или нотариално заверен препис. 

4.Договор за възлагане изпълнение на услуга с предмет: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане па работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък", да се сключи в 7-дневен срок, считано от 
уведомяване на участника ЖЗК „Съгласие" ЕАД. 

МОТИВИ: 

„ СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО" 



С Протокол на Комисията от 21.12.2015г. утвърден от Възложителя на 
22.12.2015г. са определени резултатите от класирането на офертите по позиции . С 
писмо изх.№ 942/22.12.2015г. , получено от участника ЗАД „Виктория" на 29.12.2015г. 
/съгласно писмо с обратна разписка/ , същият е уведомен че следва в 7-дневен срок от 
получаване на съобщението , следва да се яви или упълномощи свой представител за 
сключване на договор за възлагане на обществена поръчка относно трета позиция., като 
представи съответните документи по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП. Срокът за 
сключване на договор е изтекъл , считано към 05.01.2016г., като участникът ЗАД 
„Виктория" не се е явил или негов представител за сключване на договор за трета 
позиция. 

1.Препис от заповедта да се изпрати на участниците в процедурата, открита чрез 
публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП. 

2.Да се публикува в Профила на купувача на поделението. 
3.Договор с ЖЗК „Съгласие" ЕАД да се сключи в 7- дневен срок, считано от 

уведомяването му. 
4.Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица от 

ТП Държавно горско стопанство „Цонево,, за сведение и изпълнение. 
Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж.Младен Петров-

зам.директор при ТП ДГС Цонево и Теменужка Петкова- р-л счетоводен отдел при 

АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

ТП ДГС „Цонево". 

Директор на ТП ДГС ЦОНЕВО 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО 

РЕШЕНИЕ 

№ 15/15.01.2016г. 

На основание чл.39, ал.2, т.З, б."а" от ЗОП, във връзка с неявяване за сключване 
на договор от страна на класирания на първо място участник ЗАД „Виктория" , 
съгласно Протокол на комисията от 21.12.2015г., утвърден от Възложителя на 
22.12.2015г. относно процедура открита по реда па Глава 8а от ЗОП, чрез публична 
покана с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 
заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 
територии в ТП "ДГС Цонево", в три обособени позиции, както следва: Първа 
позиция: Застраховка „Живот и злополука" съгласно чл.192 от Закона за горите; 
Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене 
и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък", открита във връзка със Заповед № 
438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

1. Обществена поръчка с посочения предмет относно Втора позиция: 
Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 
огнестрелно оръжие ". 

МОТИВИ: 

С Протокол на Комисията от 21.12.2015г. утвърден от Възложителя на 
22.12.2015г. са определени резултатите от класирането на офертите по позиции, като 
относно втора позиция с предмет: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие 
съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" на първо място е класиран 
участника ЗАД „Виктория" . Класиран на второ място участник- няма . 

С писмо изх.№ 942/22.12.2015г. , получено от участника ЗАД „Виктория" на 
29.12.2015г. /съгласно писмо с обратна разписка/ . същият е уведомен че следва в 7-
дневен срок от получаване на съобщението , следва да се яви или упълномощи свой 
представител за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка относно 
втора позиция., като представи съответните документи по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП. 
Срокът за сключване на договор е изтекъл , считано към 05.01.2016г., като участникът 
ЗАД „Виктория" не се е явил или негов представител за сключване на договор за втора 
позиция. 



АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

1.Препис от заповедта да се изпрати на участниците в процедурата, открита чрез 
публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП. 

2.Да се публикува в Профила на купувача на поделението. 
3.Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица от 

ТП Държавно горско стопанство „Цонево,, за сведение и изпълнение. 
Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж.Младен Петров-

зам.директор при ТП ДГС Цонево и Теменужка Петкова- р-л счетоводен отдел при 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 
„ СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО 

Изх.№.. № . . . . ../15.01.2016г. 
С.Цонево 

ДО .„Животозастрахователен институт" АД 
Гр.София 
Бул."Черни връх" №51Д 

УВАЖАЕМИ Г-н/жо/, 

Във връзка с участието на представляваното от Вас дружество в обществена 
поръчка с предмет: Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 
заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 
територии в ТП "ДГС Цонево", в три обособени позиции, както следва: Първа 
позиция: Застраховка „Живот и злополука" съгласно чл.192 от Закона за горите; 
Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене 
и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък", открита във връзка със Заповед № 
438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен, приложено представяме Ви решения 
на Възложителя, както следва: 

1.Решение №.14/15.01.2016г. , с което на основание чл. 101 е, ал.З, т.1 от ЗОП , за 
изпълнител на услуга с посочения предмет относно трета позиция е определен втория 
класиран участник, съгласно Протокол на комисията от 21.12.2015г., утвърден от 
Възложителя на 22.12.2015г. 

2.Решение №.15/15.01.2016г. , с което на основание чл.39, ал.2, т.З, б."а" от ЗОП, 
процедурата с посочения по- горе предмет, относно втора позиция е прекратена. 

J y ^ ^ чл.2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС ЦОНЕВО , 

Приложение: 1.Решение №14/15.01 .Е016г , 2. Решение ие№15/15.01.2016г. 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНОДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО" 

Изх.№...% / 15.01.201 бг. 
С.Цонево 

ДО ЗАД „Виктория" 
Гр.Шумен 
Ул."Цар Иван Александър" №48 

УВАЖАЕМИ Г-н/жо/, 

Във връзка с участието на представляваното от Вас дружество в обществена 
поръчка с предмет: Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 
заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 
територии в ТП "ДГС Цонево", в три обособени позиции, както следва: Първа 
позиция: Застраховка „Живот и злополука" съгласно чл.192 от Закона за горите; 
Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене 
а употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане па работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък", открита във връзка със Заповед № 
438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен, приложено представяме Ви решения 
на Възложителя, както следва: 

1.Решение №14/15.01.2016г. , с което на основание чл. 101 е, ал.З, т.1 от ЗОП , за 
изпълнител на услуга с посочения предмет относно трета позиция е определен втория 
класиран участник, съгласно Протокол на комисията от 21.12.2015г., утвърден от 
Възложителя на 22.12.2015г. 

2.Решение №.15/15.01.201 бг. , с което на основание чл.39, ал.2, т.З, б."а" от ЗОП, 
процедурата с посочения по- горе предмет, относно втора позиция е прекратена. 

Приложение: 1 .Решение №14/15.01.3,016^ , 2. Р^инение №15/15.01.201 бг. 

чл.2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС M & E B Q ^ 
/инж. 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО 

Изх.№...!?./ /15.01.2016г. 
С. Цонево 

ДО ЖЗК „Съгласие" ЕАД 
Гр.София 
Бул."Тодор Александров" №141 

УВАЖАЕМИ Г-н/жо/, 

Във връзка с участието на представляваното от Вас дружество в обществена 
поръчка с предмет: Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 
заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 
територии в ТП "ДГС Цонево", в три обособени позиции, както следва: Първа 
позиция: Застраховка „Живот и злополука" съгласно чл.192 от Закона за горите; 
Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене 
и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция: Застраховка „Трудова 
злополука" по Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „трудова злополука" при заявени бройки правоимащи 
служители съгласно приложен списък", открита във връзка със Заповед № 
438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен, приложено представяме Ви решения 
на Възложителя, както следва: 

1.Решение №14/15.01.2016г. , с което на основание чл. 101 е, ал.З, т.1 от ЗОП , за 
изпълнител на услуга с посочения предмет относно трета позиция е определен втория 
класиран участник, съгласно Протокол на комисията от 21.12.2015г., утвърден от 
Възложителя на 22.12.2015г. 

С оглед посоченото решение , следва в срок от 7/седем/ календарни дни , считано 
от датата на получаване на настоящото уведомително писмо следва да се явите, 
съответно упълномощите Ваш представител за сключване на договор за възлагане 
изпълнението на поръчката за първа позиция, след представяне на документи издадени 
от компетентни органи за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация по 
чл.47, ал.5 от ЗОП. 

Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или 
нотариално заверен препис. 

2.Решение №15/15.01.2016г. , с което на основание чл.39, ал.2, т.З, б."а" от ЗОП, 
процедурата с посочения по- горе предме :, относно втора позиция е прекратена. 

Приложение: ГРешение №14/15.01.2016г , 2. Решение №15/15.01.2016г 

Директор на ТП ДГС ЦОН 
/тик. Р 


