
 

 
 

 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

 

 
Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 87 

     

гр. Нови пазар  13.12.2016год. 

 

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.59 от АПК и  резултатите от проведения търг с 

явно наддаване  на 12.12.2016г, посочени в протокол  от 12.12.2016г. на Комисията назначена 

със Заповед № 86/12.12.2016 г, на основание разпоредбата на чл.61, ал.10  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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект №1 , Позиция №1, отдел: 251/д, с прогнозно количество от 1081 пл. м. куб. от Плана 

за ползването за 2017 от ДГТ  на ТП „ДГС Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД ”Милениум 2002” гр.Нови пазар, ЕИК-127563999, на Агенция по вписванията 

със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Гоце Делчев” №1, ет.3, ап.5, 

представлявано на търга от упълномощения си представител Милен Димитров Добрев с  

потвърдена  цена от 60 015,00лв. /шестдесет хиляди и петнадесет лева/ без ДДС и 72 018,00лева 

с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 3 000,75лв, вносима при условията на обявената и проведена 

процедура.  

 

На второ място  на основание чл.61, ал.11 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 след теглен жребий класирам:  

ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ЕИК-200712836, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга от управителят 

си Антон Станков Антонов с  потвърдена  цена от 59 425,00лв. /петдесет и девет хиляди 

четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС и 71 316,00 лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 971,25лв, 

вносима при условията на обявената и проведена процедура 

 

От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати: 

 

Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл. 35 и чл.70 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 подлежи на оспорване от участниците в търга за позицията от обекта по реда 

на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС 

Нови пазар пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по 

реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  чрез ТП ДГС Нови пазар пред Шуменски  

Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70 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 търга за позицията за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица, и 

всички участници в търга за обекта за сведение и изпълнение.  

 

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

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………п………………………. 

                       / инж.Р. Иванов / 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 88 

     

гр. Нови пазар  13.12.2016год. 

 

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.59 от АПК и  резултатите от проведения търг с 

явно наддаване  на 12.12.2016г, посочени в протокол  от 12.12.2016г. на Комисията назначена 

със Заповед № 86/12.12.2016 г, на основание разпоредбата на чл.61, ал.10  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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект №1 , Позиция №2, отдели: 397/в; с прогнозно количество от 1426 пл. м. куб. от Плана за 

ползването за 2017 от ДГТ  на ТП „ДГС Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар, ЕИК-127629029, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Цар Асен” №87, представлявано на търга 

от управителят си Янкул Ангелов Петров с  потвърдена  цена от 60 950,00лв. /шестдесет хиляди 

деветстотин и петдесет лева/ без ДДС и 73 140,00 лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 047,50лв, 

вносима при условията на обявената и проведена процедура.  

 

На второ място  на основание чл.61, ал.11 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 след теглен жребий класирам:  

ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ЕИК-200712836, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга от управителят 

си Антон Станков Антонов с  потвърдена  цена от 60 350,00лв. /шестдесет хиляди триста и 

петдесет лева/ без ДДС и 72 420,00 лева с включен ДДС и други условия съгласно 

проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 017,50лв, вносима при 

условията на обявената и проведена процедура 

 

От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати: 

 

Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл. 35 и чл.70 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 подлежи на оспорване от участниците в търга за позицията от обекта по реда 

на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС 

Нови пазар пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по 

реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  чрез ТП ДГС Нови пазар пред Шуменски  

Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70 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 търга за позицията за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица, и 

всички участници в търга за обекта за сведение и изпълнение.  

 

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

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………п…………………………. 

                       / инж.Р. Иванов / 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 89 

     

гр. Нови пазар  13.12.2016год. 

 

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.59 от АПК и  резултатите от проведения търг с 

явно наддаване  на 12.12.2016г, посочени в протокол  от 12.12.2016г. на Комисията назначена 

със Заповед № 86/12.12.2016 г, на основание разпоредбата на чл.61, ал.10  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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект №1 , Позиция №3, отдели: 74/д; 79/г; 87/б; 87/ж; 254/е; 323/б; 327/г; с общо прогнозно 

количество от 1179 пл. м. куб. от Плана за ползването за 2017 от ДГТ  на ТП „ДГС Нови 

пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ЕИК-200712836, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга от 

управителят си Антон Станков Антонов с  потвърдена  цена от 50 581,00лв. /петдесет хиляди 

петстотин осемдесет и един лева/ без ДДС и 60 697,20 лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 529,05лв, 

вносима при условията на обявената и проведена процедура.  

 

На второ място  на основание чл.61, ал.11 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 след теглен жребий класирам:  

ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар, ЕИК-127629029, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Цар Асен” №87, представлявано на търга 

от управителят си Янкул Ангелов Петров с  потвърдена  цена от 50 081,00лв. /петдесет хиляди и 

осемдесет и един лева/ без ДДС и 60 097,20 лева с включен ДДС и други условия съгласно 

проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 504,05лв, вносима при 

условията на обявената и проведена процедура 

 

От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати: 

 

Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл. 35 и чл.70 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 подлежи на оспорване от участниците в търга за позицията от обекта по реда 

на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС 

Нови пазар пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по 

реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  чрез ТП ДГС Нови пазар пред Шуменски  

Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70 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 търга за позицията за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица, и 

всички участници в търга за обекта за сведение и изпълнение.  

 

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

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………………п……………………. 

                       / инж.Р. Иванов / 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                 СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 90 

     

гр. Нови пазар  13.12.2016год. 

 

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.59 от АПК и  резултатите от проведения търг с 

явно наддаване  на 12.12.2016г, посочени в протокол  от 12.12.2016г. на Комисията назначена 

със Заповед № 86/12.12.2016 г, на основание разпоредбата на чл.61, ал.10  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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект №1 , Позиция №4, отдели: 333/в; 380/а; 381/л; 382/е; 403/е с общо прогнозно 

количество от 1018пл. м. куб. от Плана за ползването за 2017 от ДГТ  на ТП „ДГС Нови 

пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Борлес 66”, гр.Каспичан, ЕИК-203319553, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр.Каспичан, ул. „Любен Каравелов” №7, представлявано на 

търга от упълномощения си представител Добрин Стефанов Добринов с  потвърдена  цена от 52 

263,00лв. /петдесет и две хиляди двеста шестдесет и три лева/ без ДДС и 62 715,60 лева с 

включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 2 613,15лв, вносима при условията на обявената и проведена 

процедура.  

 

На второ място  на основание чл.61, ал.11 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 след теглен жребий класирам:  

ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ЕИК-200712836, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга от управителят 

си Антон Станков Антонов с  потвърдена  цена от 51 753,00лв. /петдесет и една хиляди 

седемстотин петдесет и три лева/ без ДДС и 62 103,60 лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 587,65лв, 

вносима при условията на обявената и проведена процедура 

 

От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати: 

 



Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл. 35 и чл.70 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 подлежи на оспорване от участниците в търга за позицията от обекта по реда 

на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС 

Нови пазар пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по 

реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  чрез ТП ДГС Нови пазар пред Шуменски  

Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70 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 търга за позицията за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица, и 

всички участници в търга за обекта за сведение и изпълнение.  

 

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

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………п………………………. 

                       / инж.Р. Иванов / 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                 СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 91  

     

гр. Нови пазар  13.12.2016год. 

 

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.59 от АПК и  резултатите от проведения търг с 

явно наддаване  на 12.12.2016г, посочени в протокол  от 12.12.2016г. на Комисията назначена 

със Заповед № 86/12.12.2016 г, на основание разпоредбата на чл.61, ал.10  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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект №1 , Позиция №5, отдели: 314/и; 416/а, с общо прогнозно количество от 1212пл. м. 

куб. от Плана за ползването за 2017 от ДГТ  на ТП „ДГС Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Бинго-2015”, гр.Нови пазар, ЕИК-203676154, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Стефан Караджа” №17, представлявано на 

търга от управителят си  Йордан Стефков Йорданов с  потвърдена  цена от 52 292,00лв. 

/петдесет и две хиляди двеста деветдесет и два лева/ без ДДС и 62 750,40 лева с включен ДДС и 

други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 

2 614,60лв, вносима при условията на обявената и проведена процедура.  

 

На второ място  на основание чл.61, ал.11 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 след теглен жребий класирам:  

ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ЕИК-200712836, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга от управителят 

си Антон Станков Антонов с  потвърдена  цена от 51 782,00лв. /петдесет и една хиляди 

седемстотин осемдесет и два лева/ без ДДС и 62 138,40 лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 589,10лв, 

вносима при условията на обявената и проведена процедура 

 

От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати: 

 

Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл. 35 и чл.70 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 подлежи на оспорване от участниците в търга за позицията от обекта по реда 

на чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС 

Нови пазар пред Директорът на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,  или по 

реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  чрез ТП ДГС Нови пазар пред Шуменски  

Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70 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 търга за позицията за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица, и 

всички участници в търга за обекта за сведение и изпълнение.  

 

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

сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………………п……………………. 

                       / инж.Р. Иванов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


