
 

„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 

 

№ 96 

     

гр. Нови пазар  22.12.2015 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.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 21.12.2015г, посочени в протокол  от 21.12.2015г. на 

Комисията назначена със Заповед № 95/21.12.2015 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 Позиция №1, отдели: 78е; 260з;308а; 392а, с прогнозно количество от 1206 пл. м. куб.  от 

Плана за ползването за 2016 от ДГТ  на ТП ДГС „Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД ”Янан Янкул” гр. Нови пазар, ЕИК  /…заличено/, на Агенция по вписванията 

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

търга от пълномощник /…заличено/ с  потвърдена  цена от 39 982,10лв. /тридесет и девет 

хиляди деветстотин осемдесет и два лева и десет стотинки / без ДДС и 47978,52 лева с включен 

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

размер на 7 996,42лв 

На второ място: 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, 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 търга 

от пълномощник /…заличено/ с  потвърдена  цена от 39 582,10лв. /тридесет и девет хиляди 

петстотин осемдесет и два лева и десет стотинки/ без ДДС и 47498,52 лева с включен ДДС и 

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

7 916,40лв 

 

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 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.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………………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„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 

 

№ 97 

     

гр. Нови пазар  22.12.2015год. 

 

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.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 21.12.2015г, посочени в протокол  от 21.12.2015г. на 

Комисията назначена със Заповед № 95/21.12.2015 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 Позиция №2, отдели: 69г; 369а; 398з; , с прогнозно количество от 1241 пл. м. куб.  от 

Плана за ползването за 2016 от ДГТ  на ТП ДГС „Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

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

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

търга от управителя /…заличено/ с  потвърдена  цена от 38 930,90лв. /тридесет и осем хиляди 

деветстотин и тридесет лева и 90 ст./ без ДДС и 46717,08 лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 786,18лв 

На второ място: на основание разпоредбата на 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 ”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 търга от пълномощник /…заличено/ с  потвърдена  цена от 38 540,90лв. 

/тридесет и осем хиляди петстотин и четиридесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС и 

46 249,08 лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 7 708,18лв 

 

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 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.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…………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„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 

 

№ 98 

     

гр. Нови пазар  22.12.2015 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.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 21.12.2015г, посочени в протокол  от 21.12.2015г. на 

Комисията назначена със Заповед № 95/21.12.2015 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 Позиция №3, отдели: 260е; 332в; 399н; 406а; 406ж; с прогнозно количество от 1209 пл. м. 

куб.  от Плана за ползването за 2016 от ДГТ  на ТП ДГС „Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

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 търга от пълномощник /…заличено/ с  потвърдена  цена от 40 872,60лв. 

/четиридесет хиляди осемстотин седемдесет и два лева и шестдесет стотинки/ без ДДС и 

49 047,12 лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 8 174,52лв 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

 

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 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.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……………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„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 

 

№ 99 

     

гр. Нови пазар 22.12.2015 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.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 21.12.2015г, посочени в протокол  от 21.12.2015г. на 

Комисията назначена със Заповед № 95/21.12.2015 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 Позиция №4, отдели: 94г; 308б; 383б с прогнозно количество от 1173пл. м. куб.  от Плана 

за ползването за 2016 от ДГТ  на ТП ДГС „Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

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

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

търга от управителя /…заличено/ с  потвърдена  цена от 38 890,70лв. /тридесет и осем хиляди 

осемстотин и деветдесет лева и 70 ст./ без ДДС и 46 668,84лева с включен ДДС и други условия 

съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 778,14лв 

На второ място: на основание разпоредбата на 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 ”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 търга от пълномощник /…заличено/с  потвърдена  цена от 38 500,70лв. 

/тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС и 46 200,84 

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

договора в размер на 7 700,14лв 

 

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 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.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……………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„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 

 

№ 100 

     

гр. Нови пазар  22.12.2015 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.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 21.12.2015г, посочени в протокол  от 21.12.2015г. на 

Комисията назначена със Заповед № 95/21.12.2015 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 Позиция №5, отдели: 307г; 374з, с прогнозно количество от 1186пл. м. куб.  от Плана за 

ползването за 2016 от ДГТ  на ТП ДГС „Нови пазар”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

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 търга от пълномощник /…заличено/с  потвърдена  цена от 44 704,20лв. 

/четиридесет и четири хиляди седемстотин и четири лева и двадесет стотинки/ без ДДС и 

53 645,04лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 8 940,84лв 

На второ място: 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, класирам: ЕООД 

”Янан Янкул” гр. Нови пазар, ЕИК/…заличено/, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: гр. Нови пазар, ул.“Цар Асен” №87, представлявано на търга от 

пълномощник /…заличено/с  потвърдена  цена от 44 254,20лв. /четиридесет и четири хиляди 

двеста петдесет и четири лева и двадесет стотинки / без ДДС и 53 105,04 лева с включен ДДС и 

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

8 850,84лв 

 

 

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 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.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……………………. 

                       / /…заличено// 

                

 

 

 

 

 

 


