
 

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 

 

№ 48 

 

гр. Нови пазар, 21.05.2019 г. 

 

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 21.05.2019г, открит 

конкурс посочени в протокол от 21.05.2019г. на Комисията назначена със Заповед №46/21.05.2019г., 

ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. 

за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен 

склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от 

годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  

Обект №1 -  отдели: 391/а, 398/в, 399/в, с общо прогнозно количество от 1010 пл. м
3
,  открит със 

Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Кандидат №3 ЕООД 

„Борлес 66“, гр. Каспичан ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, със седалище и адрес 

на управление чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - управител при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 33 177,60лв/тридесет и три хиляди сто седемдесет и седем 

лева и шестдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 39 813,12лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 658,88лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

О т  у ч а с т и е  в  п р о ц е д у р а т а  з а  о б е к т а  н я м а   о т с т р а н е н и  к а н д и д а т и :   

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, 

извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и 

претоварване на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. 

от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  Обект №1 -  отдели: 391/а, 398/в, 399/в, с общо прогнозно 

количество от 1010 пл. м
3
,  открит със Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови 

пазар“ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Борлес 66“, гр. Каспичан ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - управител при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 33 177,60лв /тридесет и три хиляди сто седемдесет и седем 

лева и шестдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 39 813,12лв с вкл. ДДС. 



2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 658,88лв. 

3.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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че е 

необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния 

период, както и обстоятелството,че обемът на определените временни складове е ограничен и  наличието 

на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във 

въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят 

създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. Нови 

пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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 обекта по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.4  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 обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор 

при ТП ДГС Н.пазар и чл. 59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………п………………………………. 

/ чл. 59 от ЗЗЛД / 

 
Проверил:…п……………. 

(чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор на ТП ДГС Нови пазар)  

 

Съгласувал:…………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД обслужващ юрист на ТП ДГС Нови пазар) 

 

Изготвил:…………п……………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Нови пазар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

№ 49 

 

гр. Нови пазар, 21.05.2019 г. 

 

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 21.05.2019г, открит 

конкурс посочени в протокол от 21.05.2019г. на Комисията назначена със Заповед №46/21.05.2019г., 

ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. 

за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен 

склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от 

годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  

Обект №2 -  отдели: 386/ж, 393/а, 399/ж, с общо прогнозно количество от 1289 пл. м
3
,  открит със 

Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Кандидат №2 ЕООД 

„Милениум 2002“ гр. Нови пазар ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, ул. чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от чл. 59 от 

ЗЗЛД – управител при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 47 334,24лв /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и 

четири лева и двадесет и четири стотинки / без вкл. ДДС без вкл. ДДС и 56 801,09 лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 366,71лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

О т  у ч а с т и е  в  п р о ц е д у р а т а  з а  о б е к т а  н я м а   о т с т р а н е н и  к а н д и д а т и :   

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, 

извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и 

претоварване на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. 

от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  Обект №2 -  отдели: 386/ж, 393/а, 399/ж, с общо прогнозно 

количество от 1289 пл. м
3
,  открит със Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови 

пазар“ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, 

със седалище и адрес на управление чл. 59 от ЗЗЛД представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД – управител 

при следните параметри на окончателната оферта: 



1. Предложена обща крайна цена – 47 334,24лв /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и 

четири лева и двадесет и четири стотинки / без вкл. ДДС без вкл. ДДС и 56 801,09 лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 366,71лв. 

3.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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че е 

необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния 

период, както и обстоятелството,че обемът на определените временни складове е ограничен и  наличието 

на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във 

въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят 

създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. Нови 

пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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 обекта по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.4  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 обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор при 

ТП ДГС Н.пазар и чл. 59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………п…………………………. 

/ чл. 59 от ЗЗЛД / 

 
Проверил:………п………. 

(чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор на ТП ДГС Нови пазар)  

 

Съгласувал:…………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД ШАК- обслужващ юрист на ТП ДГС Нови пазар) 

 

Изготвил:……………п…………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Нови пазар) 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

№ 50 

 

гр. Нови пазар, 21.05.2019 г. 

 

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 21.05.2019г, открит 

конкурс посочени в протокол от 21.05.2019г. на Комисията назначена със Заповед №46/21.05.2019г., 

ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. 

за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен 

склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от 

годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  

Обект №3 -  отдели: 338/в, 399/л, с общо прогнозно количество от 970 пл. м
3
,  открит със Заповед № 

44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Кандидат №5 ЕООД чл. 59 

от ЗЗЛД ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление с. 

чл. 59 от ЗЗЛД представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - упълномощения  представител при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 28 218,24лв/двадесет и осем хиляди двеста и осемнадесет 

лева и двадесет и четири стотинки/ без вкл. ДДС и 33 861,89 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 410,91лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

О т  у ч а с т и е  в  п р о ц е д у р а т а  з а  о б е к т а  н я м а   о т с т р а н е н и  к а н д и д а т и :   

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, 

извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и 

претоварване на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. 

от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  Обект №3 -  отдели: 338/в, 399/л, с общо прогнозно 

количество от 970 пл. м
3
,  открит със Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови 

пазар“ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Лестранс“ с. Долина, общ.Каолиново ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление с. Долина , общ. Каолиново, ул. "Чапаев“ №2, 

представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД - упълномощения  представител при следните параметри на 

окончателната оферта: 



1. Предложена обща крайна цена – 28 218,24лв/двадесет и осем хиляди двеста и осемнадесет 

лева и двадесет и четири стотинки/ без вкл. ДДС и 33 861,89 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 410,91лв. 

3.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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че е 

необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния 

период, както и обстоятелството,че обемът на определените временни складове е ограничен и  наличието 

на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във 

въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят 

създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. Нови 

пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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 обекта по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.4  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 обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. И. Стефанов – зам. директор 

при ТП ДГС Н.пазар и В. Неделчева – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………п…………………………. 

/ чл. 59 от ЗЗЛД / 

 
Проверил:………п………. 

(чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор на ТП ДГС Нови пазар)  

 

Съгласувал:……………п……………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – ШАК- обслужващ юрист на ТП ДГС Нови пазар) 

 

Изготвил:………………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Нови пазар) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

№ 51 

 

гр. Нови пазар, 21.05.2019 г. 

 

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 21.05.2019г, открит 

конкурс посочени в протокол от 21.05.2019г. на Комисията назначена със Заповед №46/21.05.2019г., 

ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. 

за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен 

склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от 

годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  

Обект №4 -  отдели: 374/ж, 385/а, 407/г, 407/и,  с общо прогнозно количество от 689 пл. м
3
,  открит 

със Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Кандидат №4 ООД 

„Алиан“ гр.Велики Преслав ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД упълномощен представител,  

при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 23 060,16лв/Двадесет и три хиляди и шестдесет лева и 

шестнадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 27 672,19лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 153,00лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

От участие в процедурата за обекта няма  отстранени кандидати:  

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, 

извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и 

претоварване на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. 

от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  Обект №4 -  отдели: 374/ж, 385/а, 407/г, 407/и,  с общо 

прогнозно количество от 689 пл. м
3
,  открит със Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС 

Нови пазар“ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ООД „Алиан“ гр.Велики Преслав ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление чл. 59 от ЗЗЛД представлявано от чл. 59 от ЗЗЛД упълномощен 

представител,  при следните параметри на окончателната оферта: 



1. Предложена обща крайна цена – 23 060,16лв/Двадесет и три хиляди и шестдесет лева и 

шестнадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 27 672,19лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 153,00лв. 

3.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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че е 

необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния 

период, както и обстоятелството,че обемът на определените временни складове е ограничен и  наличието 

на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във 

въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят 

създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. Нови 

пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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 обекта по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.4  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 обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  . 

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор при 

ТП ДГС Н.пазар и чл. 59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………п………………………. 

/ чл. 59 от ЗЗЛД / 

 
Проверил:……п…………. 

(чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор на ТП ДГС Нови пазар)  

 

Съгласувал:…………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД - обслужващ юрист на ТП ДГС Нови пазар) 

 

Изготвил:…………п……………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Нови пазар) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

№ 52 

 

гр. Нови пазар, 21.05.2019 г. 

 

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 21.05.2019г, открит 

конкурс посочени в протокол от 21.05.2019г. на Комисията назначена със Заповед №46/21.05.2019г., 

ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. 

за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен 

склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от 

годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  

Обект №6 -  отдели: 264/в, 408/о, с общо прогнозно количество от 769 пл. м
3
,  открит със Заповед № 

44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Кандидат №1 ЕООД 

„Бинго-2015”, гр.Нови пазар, ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано чл. 59 от ЗЗЛД - управител,  при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 17 547,84лв/Седемнадесет хиляди петстотин, четиридесет 

седем лева и осемдесет и четири стотинки/ без вкл. ДДС и 21 057,41лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 877,39лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Няма класиран на второ място участник. 

 

От участие в процедурата за обекта няма  отстранени кандидати:  

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, 

извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и 

претоварване на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019  год. 

от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  Обект №6 -  отдели: 264/в, 408/о, с общо прогнозно 

количество от 769 пл. м
3
,  открит със Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови 

пазар“ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Бинго-2015”, гр.Нови пазар, ЕИК- чл. 59 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано чл. 59 от ЗЗЛД - управител,  при 

следните параметри на окончателната оферта: 



1. Предложена обща крайна цена – 17 547,84лв/Седемнадесет хиляди петстотин, четиридесет 

седем лева и осемдесет и четири стотинки/ без вкл. ДДС и 21 057,41лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 877,39лв. 

3.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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че е 

необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния 

период, както и обстоятелството,че обемът на определените временни складове е ограничен и  наличието 

на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във 

въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят 

създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. Нови 

пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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 обекта по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.4  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 обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  . 

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор 

при ТП ДГС Н.пазар и чл. 59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………п……………………………. 

/ чл. 59 от ЗЗЛД / 

 
Проверил:……п…………. 

(чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор на ТП ДГС Нови пазар)  

 

Съгласувал:…………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД - обслужващ юрист на ТП ДГС Нови пазар) 

 

Изготвил:………………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Нови пазар) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

№ 53 

 

гр. Нови пазар, 21.05.2019 г. 

 

На основание чл.23 ал.1, т.2 , чл.24, 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 

21.05.2019г, открит конкурс посочени в протокол от 21.05.2019г. на Комисията назначена със 

Заповед №46/21.05.2019г., с настоящата заповед 

 

ПРЕКРАТЯВАМ 

 

Обявения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – 

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

транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от годишния план 

за ползване на дървесина за 2019  год. от горски насаждения, разположени в горски територии 

– държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Нови пазар“, от  Обект №5 -  отдели: 

338/г, 338/д, 338/ж, 354/б, 381/м, 386/н,   с общо прогнозно количество от 1233 пл. м
3
,  открит със 

Заповед № 44/02.05.2019г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ със следните мотиви: 

В срока определен като крайна дата за депозиране на оферти за участие такива от 

заинтересовани лица и евентуални кандидати не са постъпили 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.23 ал.3 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 с оглед обстоятелствата , че е 

необходимо предвидените лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния 

период, както и обстоятелството,че обемът на определените временни складове е ограничен и  наличието 

на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на мероприятията във 

въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад обуславят 

създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ. 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Нови пазар” гр. Нови 

пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта на основание чл.23, ал.5  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 обекта по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 

съобщаването й. 

 



Заповедта на основание чл.23, ал.4  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 обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  . 

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор при 

ТП ДГС Н.пазар и В. Неделчева – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………п……………………………. 

/ чл. 59 от ЗЗЛД / 

 
Проверил:……п…………. 

(чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор на ТП ДГС Нови пазар)  

 

Съгласувал:…………п………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД - обслужващ юрист на ТП ДГС Нови пазар) 

 

Изготвил:……………п…………………… 

(чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Нови пазар) 

 
 

 

 


