
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието и храните 

“„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП - Шумен 
Държавно Горско Стопанство  “Нови пазар” ТП гр. Нови пазар,  обл. Шумен 

ул. “Цар Освободител“ №44”А”, п. код.9900, тел./факс 0888 824 886; e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 104 

     

гр. Нови пазар  28.12.2015 год. 

 

В настоящата заповед – препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка 

с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 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 23.12.2015г, открит конкурс посочени в протокол  от 23.12.2015г. на Комисията 

назначена със Заповед 101/23.12.2015 г, ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения 

открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет:  „Извършване на 

добив на дървесина и подвоз до временна ТИР станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 

г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и 

рампиране на добитата дървесина, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 

превозно средство, от  Обект 1, Позиция №1, отдели: 263в; 266е; 272в; 280в; 282б; 398д; 

399о; 417ж, с общо прогнозно количество от 2054 пл. м. куб от ПП за 2016 на ДГТ на ТП 

ДГС Нови пазар” 

 На първо място, с получени 85 точки, класирам: ЕООД ”Милениум 2002” гр. Нови 

пазар, ЕИК-/…заличено/, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. 

Нови пазар, ул.“Гоце Делчев” №1, ет.3, ап.5, представлявано на конкурса от пълномощник 

/…заличено/ при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 73 944,00лв (седемдесет и три хиляди деветстотин 

четиридесет и четири лева) без вкл. ДДС и 88 732,80лв с вкл. ДДС 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 697,20лв. 

3. Краен срок за изпълнение - 30.09.2016г 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 
 

От участие в процедурата за позицията няма отстранени кандидати 

 

 За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина и 

подвоз до временна ТИР станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – 

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на превозно 

средство, от  Обект 1, Позиция №1, отдели: 263в; 266е; 272в; 280в; 282б; 398д; 399о; 417ж, с 



общо прогнозно количество от 2054 пл. м. куб от ПП за 2016 на ДГТ на ТП ДГС Нови 

пазар”  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД ”Милениум 2002” гр. Нови пазар, ЕИК-/…заличено/, на Агенция по 

вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул.“Гоце Делчев” №1, ет.3, 

ап.5, представлявано на конкурса от пълномощник /…заличено/ при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 73 944,00лв (седемдесет и три хиляди деветстотин 

четиридесет и четири лева) без вкл. ДДС и 88 732,80лв с вкл. ДДС 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 697,20лв. 

3. Краен срок за изпълнение - 30.09.2016г 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия търга  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 

 

Заповедта на основание чл.34 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 позицията от обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет 

дневен срок от съобщаването й пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  

ДП Шумен,  или по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  

Съд. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.2  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 

позицията от обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет 

страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  за 

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………п……………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието и храните 

“„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП - Шумен 
Държавно Горско Стопанство  “Нови пазар” ТП гр. Нови пазар,  обл. Шумен 

ул. “Цар Освободител“ №44”А”, п. код.9900, тел./факс 0888 824 886; e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 105 

     

гр. Нови пазар  28.12.2015 год. 

 

В настоящата заповед – препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка 

с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 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 23.12.2015г, открит конкурс посочени в протокол  от 23.12.2015г. на Комисията 

назначена със Заповед 101/23.12.2015 г, ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения 

открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет:  „Извършване на 

добив на дървесина и подвоз до временна ТИР станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 

г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и 

рампиране на добитата дървесина, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 

превозно средство, от  Обект 1, Позиция №2, отдели: 251з; 261и; 280б; 280г; 307б; 329в; 

398е;, с общо прогнозно количество от 1926 пл. м. куб от ПП за 2016 на ДГТ на ТП ДГС 

Нови пазар” 

 На първо място, с получени 85 точки, класирам: ЕООД ”Милениум 2002” гр. Нови 

пазар, ЕИК-/…заличено/, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. 

Нови пазар, ул.“Гоце Делчев” №1, ет.3, ап.5, представлявано на конкурса от пълномощник 

/…заличено/ при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 69 336,00лв (шестдесет и девет хиляди триста 

тридесет и шест лева) без вкл. ДДС и 83 203,20лв с вкл. ДДС 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 466,80лв. 

3. Краен срок за изпълнение - 30.09.2016г 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 
 

От участие в процедурата за позицията няма отстранени кандидати 

 

 За изпълнител на дейността с предмет:  „Извършване на добив на дървесина и 

подвоз до временна ТИР станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – 

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на превозно 

средство, от  Обект 1, Позиция №2, отдели: 251з; 261и; 280б; 280г; 307б; 329в; 398е;, с общо 

прогнозно количество от 1926 пл. м. куб от ПП за 2016 на ДГТ на ТП ДГС Нови пазар” 



ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД ”Милениум 2002” гр. Нови пазар, ЕИК-/…заличено/, на Агенция по 

вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул.“Гоце Делчев” №1, ет.3, 

ап.5, представлявано на конкурса от пълномощник /…заличено/ при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 69 336,00лв (шестдесет и девет хиляди триста 

тридесет и шест лева) без вкл. ДДС и 83 203,20лв с вкл. ДДС 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 466,80лв. 

3. Краен срок за изпълнение - 30.09.2016г 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия търга  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 

 

Заповедта на основание чл.34 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 позицията от обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет 

дневен срок от съобщаването й пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  

ДП Шумен,  или по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  

Съд. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.2  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 

позицията от обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет 

страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  за 

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………п………………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието и храните 

“„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП - Шумен 
Държавно Горско Стопанство  “Нови пазар” ТП гр. Нови пазар,  обл. Шумен 

ул. “Цар Освободител“ №44”А”, п. код.9900, тел./факс 0888 824 886; e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 106 

     

гр. Нови пазар 28.12.2015 год. 

 

В настоящата заповед – препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка 

с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 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 23.12.2015г, открит конкурс посочени в протокол  от 23.12.2015г. на Комисията 

назначена със Заповед 101/23.12.2015 г, ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения 

открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет:  „Извършване на 

добив на дървесина и подвоз до временна ТИР станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 

г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и 

рампиране на добитата дървесина, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 

превозно средство, от  Обект 1, Позиция №3, отдели: 85б; 261в; 261е; 329б; 370б; 398ж; 412а; 

с общо прогнозно количество от 2182 пл. м. куб от ПП за 2016 на ДГТ на ТП ДГС Нови 

пазар” 

 На първо място, с получени 85 точки, класирам: ЕООД „Платан” гр.Шумен, ЕИК-

/…заличено/, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 

ул.“Съединение” №16, вх.Б, ет.3, ап.27, представлявано на конкурса от пълномощник 

/…заличено/ при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 78 552,00лв (седемдесет и осем хиляди петстотин 

петдесет и два лева) без вкл. ДДС и 94 262,40лв с вкл. ДДС 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 927,60лв. 

3. Краен срок за изпълнение - 30.09.2016г 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 
 

От участие в процедурата за позицията няма отстранени кандидати 

 

 За изпълнител на дейността с предмет:  „Извършване на добив на дървесина и 

подвоз до временна ТИР станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – 

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на превозно 

средство, от  Обект 1, Позиция №3, отдели: 85б; 261в; 261е; 329б; 370б; 398ж; 412а; с общо 

прогнозно количество от 2182 пл. м. куб от ПП за 2016 на ДГТ на ТП ДГС Нови пазар” 



ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Платан” гр.Шумен, ЕИК-/…заличено/, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.“Съединение” №16, вх.Б, ет.3, ап.27, 

представлявано на конкурса от пълномощник /…заличено/ при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 78 552,00лв (седемдесет и осем хиляди петстотин 

петдесет и два лева) без вкл. ДДС и 94 262,40лв с вкл. ДДС 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 927,60лв. 

3. Краен срок за изпълнение - 30.09.2016г 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия търга  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 

 

Заповедта на основание чл.34 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 позицията от обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет 

дневен срок от съобщаването й пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  

ДП Шумен,  или по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  

Съд. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.2  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 

позицията от обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет 

страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  за 

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………п………………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 


