
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 58 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №15 -  сеч в 

отдели: 117/а,407/к, 415/в с прогнозно количество от 669 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ-415/в - 

115дка, и 85 тона товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД  „ Бин го  20 15 “  гр .  Н ови  п аз ар , ЕИК-203676154, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. чл.59 от ЗЗЛД представлявано  чл.59 от ЗЗЛД- 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 22  5 92 ,3 0л в .  /двадесет и две хиляди петстотин деветдесет 

и два лева и тридесет стотинки / без вкл. ДДС и 27 110,76лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 129,62 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: Е ООД  „Л естра н с“  с .  До лин а , ЕИК-127605423, на Агенция 

по вписванията със седалище и адрес на управление: с. Долина, чл.59 от ЗЗЛД представлявано  чл.59 

от ЗЗЛД управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 3  77 0 , 0 0л в .  /двадесет и три хиляди седемстотин и 

седемдесет лева / без вкл. ДДС и 28 524,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 188,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

О т у ча сти е  в  пр оц едур ат а  з а  об ект а  н а  о сно вани е  чл .  2 2 ,  а л .7  о т  

Н УРВД Г ТДО СП ДНГ П н а  етапа  к ла сир ан е  н а  ц ен ови т е  о ф ер ти 

ОТ СТ Р АН ЯВ А М   Е ООД  „ Ба лк ан - лес - 74 “  с .  К ара в ело во  ЕИК-127627054, на 

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

представлявано  чл.59 от ЗЗЛД – управител със следните мотиви – участникът е предложил цена от 

2 6  3 00 ,0 0л в  б ез  ДД С ,  ко я то  е  н ад  ф ина нсов ия р есур с  от  26  2 70 ,1 0 лв  б ез  ДД С 

о б яв ен  о т  Т П ДГС  Но ви  п аз ар .   

  

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №15 -  сеч в отдели: 117/а,407/к, 

415/в с прогнозно количество от 669 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ-415/в - 115дка, и 85 тона 

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД  „ Бин го  20 15 “  гр .  Н ови  п аз ар , ЕИК-203676154, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „чл.59 от ЗЗЛД представлявано  чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 22  5 92 ,3 0л в .  /двадесет и две хиляди петстотин деветдесет 

и два лева и тридесет стотинки / без вкл. ДДС и 27 110,76лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 129,62 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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……………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 59 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №16 -  сеч в 

отдели: 117/г,271/е, 385/ж, с прогнозно количество от 737 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ -385/ж - 

38дка, и 140 тона товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД  „Л естр ан с“  с .  Д ол ина , ЕИК-127605423, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: с. Долина, чл.59 от ЗЗЛД 2 представлявано  чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 22  2 80 ,00 л в.  /двадесет и две хиляди двеста и осемдесет 

лева / без вкл. ДДС и 26 736,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 114,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: Е ОО Д  „ Би н го  2 01 5 “  гр .  Н ови  па з ар , ЕИК-203676154, на 

Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. чл.59 от ЗЗЛД 

представлявано  чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 4  36 2 , 00 л в .  /двадесет и четири хиляди триста шестдесет 

и два лева / без вкл. ДДС и 29 234,40лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 218,10 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

О т у ча сти е  в  пр оц едур ат а  з а  об ект а  н а  о сно вани е  чл .  2 2 ,  а л .7  о т  

Н УРВДГ ТДО СП ДНГ П н а  етапа  к ла сир ан е  н а  ц ен ови т е  о ф ер ти 

ОТ СТ Р АН ЯВ А М ЕООД „Балкан-лес-74“ с. Каравелово ЕИК-127627054, на Агенция по 

вписванията със седалище и адрес на управление: с. Каравелово, чл.59 от ЗЗЛД представлявано  

чл.59 от ЗЗЛД – управител със следните мотиви – участникът е предложил цена от 26 999,00лв без 

ДДС, която е над финансовия ресурс от 26 074,50лв без ДДС обявен от ТП ДГС Нови пазар.   
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За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №16 -  сеч в отдели: 117/г,271/е, 

385/ж, с прогнозно количество от 737 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ -385/ж - 38дка, и 140 тона 

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД  „Л естран с“  с .  Д ол ина , ЕИК-127605423, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: с. Долина, чл.59 от ЗЗЛД представлявано  чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 22  2 80 ,00 л в .  /двадесет и две хиляди двеста и осемдесет 

лева / без вкл. ДДС и 26 736,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 114,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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……………. 

/ инж. П. Железов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 60 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №17 -  сеч в 

отдели: 154/в, 244/д, с прогнозно количество от 752 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 210 тона 

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД  „Л еск ор ект “  г р .  Ш ум ен , ЕИК-203650795, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 1  99 0 , 0 0л в .  /двадесет и една хиляди деветстотин и 

деветдесет лева / без вкл. ДДС и 26 388,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 099,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: Е О О Д „М ил е ни у м 20 02 “  г р .  Н ов и  паз а р , ЕИК-127563999, 

на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул чл.59 от ЗЗЛД 

представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 22  37 0 , 00л в .  /двадесет и две хиляди триста и седемдесет лева 

/ без вкл. ДДС и 26 844,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 118,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

О т у ча сти е  в  пр оц едур ат а  з а  об ект а  н а  о сно вани е  чл .  2 2 ,  а л .7  о т  

Н УРВДГ ТДО СП ДНГ П н а  етапа  к ла сир ан е  н а  ц ен ови т е  о ф ер ти 

ОТ СТ Р АН ЯВ А М ЕООД „Балкан-лес-74“ с. Каравелово ЕИК-127627054, на Агенция по 

вписванията със седалище и адрес на управление: с чл.59 от ЗЗЛД представлявано  чл.59 от ЗЗЛД – 

управител със следните мотиви – участникът е предложил цена от 29 001,00лв без ДДС, която е над 

финансовия ресурс от 26 483,40лв без ДДС обявен от ТП ДГС Нови пазар.   

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

mailto:dls.novi_pazar@dpshumen.bg


пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №17 -  сеч в отдели: 154/в, 244/д, с 

прогнозно количество от 752 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 210 тона товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД  „Л еск ор ект “  гр .  Ш ум ен , ЕИК-203650795, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 1  99 0 , 0 0л в .  /двадесет и една хиляди деветстотин и 

деветдесет лева / без вкл. ДДС и 26 388,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 099,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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……………………. 

/ инж. П. Железов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 61 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №18 -  сеч в 

отдели: 179/б,332/в, с прогнозно количество от 696 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ-332/в - 78дка, 

и 200 тона товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД  „Д идо  2 020 “  гр .  Ка спи чан , ЕИК-206134093, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 2  746 , 00 лв .  /двадесет и две хиляди седемстотин 

четиридесет и шест лева / без вкл. ДДС и 27 295,20лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 137,30 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: ЕО О Д „Л е с кор е кт “  г р .  Шу ме н , ЕИК-203650795, на Агенция 

по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 

от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 4  4 40 ,00 л в .  /двадесет и четири хиляди четиристотин и 

четиридесет лева / без вкл. ДДС и 29 328,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 222,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

От участие в процедурата за обекта няма отстранени оферти и участници 

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 
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възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №18 -  сеч в отдели: 179/б,332/в, с 

прогнозно количество от 696 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ-332/в - 78дка, и 200 тона товарене, 

транспорт и претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД  „Д идо  2 020 “  гр .  Ка спи чан , ЕИК-206134093, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 2  746 , 00 лв .  /двадесет и две хиляди седемстотин 

четиридесет и шест лева / без вкл. ДДС и 27 295,20лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 137,30 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

Със спечелилия конкурса  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.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……………………. 

/ инж. П. Железов / 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 62 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №19 -  сеч в 

отдели: 332/б,344/в, 404/и с прогнозно количество от 678 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ-332/б - 

26дка, и 105 тона товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД  „Д идо  2 020 “  гр .  Ка спи чан , ЕИК-206134093, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 1 7  63 0 , 00л в .  /седемнадесет хиляди шестстотин и тридесет 

лева / без вкл. ДДС и 21 156,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 881,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: Е ООД „ Борл ес  66 “  гр .  Ка спи чан , ЕИК-203319553, на 

Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. чл.59 от ЗЗЛД 

представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 0  03 6 , 00 л в .  /двадесет хиляди тридесет и шест лева / без 

вкл. ДДС и 24 043,20лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 001,80 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

От участие в процедурата за обекта няма отстранени оферти и участници 

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 
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претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №19 -  сеч в отдели: 332/б,344/в, 

404/и с прогнозно количество от 678 пл. м3, сеч, извоз и рампиране ПЕВ-332/б - 26дка, и 105 тона 

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД  „Д идо  2 020 “  гр .  Ка спи чан , ЕИК-206134093, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 1 7  63 0 , 00л в .  /седемнадесет хиляди шестстотин и тридесет 

лева / без вкл. ДДС и 21 156,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 881,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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……………………. 

/ инж. П. Железов / 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 63 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №20 -  сеч в 

отдели: 163/г,393/е, с прогнозно количество от 753 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 180 тона 

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД „Н еша“ с .  З а гори че , ЕИК-127611522, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: с. Загориче, ул. „Витоша” №1 представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 19  38 0 ,0 0 лв .  /деветнадесет хиляди триста и осемдесет 

лева/ без вкл. ДДС и 23 256,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 969,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: ЕО ОД „ Ми л ениу м 20 02 “  гр .  Н ови  па за р , ЕИК-

127563999, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, чл.59 от 

ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 2  50 0 ,0 0л в .  /двадесет и две хиляди и петстотин лева / без 

вкл. ДДС и 27 000,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 125,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

От участие в процедурата за обекта на основание чл. 22, ал.7 от НУРВДГТДОСПДНГП на 

етапа класиране на ценовите оферти ОТСТРАНЯВАМ  ЕООД „Балкан-лес-74“ с. Каравелово 

ЕИК-127627054, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: с. Каравелово, ул. 

„Хан Крум” №6 представлявано  чл.59 от ЗЗЛД – управител със следните мотиви – участникът е 
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предложил цена от 27 000,00лв без ДДС, която е над финансовия ресурс от 25 774,80лв без ДДС 

обявен от ТП ДГС Нови пазар 

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №20 -  сеч в отдели: 163/г,393/е, с 

прогнозно количество от 753 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 180 тона товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД „Н еша“ с .  З а гори че , ЕИК-127611522, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: с. Загориче, ул. „Витоша” №1 представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 19  38 0 ,0 0 лв .  /деветнадесет хиляди триста и осемдесет 

лева/ без вкл. ДДС и 23 256,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 969,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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……………………. 

/ инж. П. Железов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 64 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №21 -  сеч в 

отдели: 280/г, с прогнозно количество от 794 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 300 тона товарене, 

транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД „Н еша“ с .  З а гори че , ЕИК-127611522, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: с. Загориче, ул. „Витоша” №1 представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 3  0 80 ,0 0 лв .  /деветнадесет и три хиляди и осемдесет 

лева/ без вкл. ДДС и 27 696,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 154,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: ЕО ОД „Леск ор ект “  гр .  Ш ум ен , ЕИК-203650795, на 

Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД 

представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 4  7 50 ,00 л в .  /двадесет и четири хиляди седемстотин и 

петдесет лева / без вкл. ДДС и 29 700,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 237,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

От участие в процедурата за обекта няма отстранени оферти и участници 

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

mailto:dls.novi_pazar@dpshumen.bg


възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №21 -  сеч в отдели: 280/г, с 

прогнозно количество от 794 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 300 тона товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД „Н еша“ с .  З а гори че , ЕИК-127611522, на Агенция по вписванията със седалище и 

адрес на управление: с. Загориче, ул. „Витоша” №1 представлявано чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 3  0 80 ,0 0 лв .  /деветнадесет и три хиляди и осемдесет 

лева/ без вкл. ДДС и 27 696,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 154,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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……………………. 

/ инж. П. Железов / 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар,ПК 9900, ул.”Цар Освободител” №44,тел.053/722 000, email: dls.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 65 

 

гр. Нови пазар, 24.06.2022 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 24.06.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 24.06.2022г. на Комисията назначена със Заповед №57/24.06.2022г,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските 

територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови пазар“ от годишния план за ползване на 

дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината и извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ 

пот годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни 

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

открит със заповед №54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №22 -  сеч в 

отдели: 396/а с прогнозно количество от 851 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 300 тона товарене, 

транспорт и претоварване на ТИР станция;  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛА С ИРА М :  

ЕО ОД  „Л ес  Ко м ер с  9 4“  гр .  Шу м ен , ЕИК-837085522, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 5  15 3 , 68 л в .  /двадесет и пет хиляди сто петдесет и три 

лева и шестдесет и осем стотинки/ без вкл. ДДС и 30 184,42лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 257, 68 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място класирам: ЕОО Д „ Поп -  Д ан“  с .  Ко сов о , ЕИК-205764349, на Агенция 

по вписванията със седалище и адрес на управление: с. Косово, чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 

от ЗЗЛД управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 6  00 0 , 00 л в .  /двадесет и шест хиляди лева / без вкл. ДДС 

и 31 200,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 300,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

От участие в процедурата за обекта няма отстранени оферти и участници 

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДГС „Нови 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция, 

претоварване на дървесината и извършване на дейности по подпомагане на естественото 

mailto:dls.novi_pazar@dpshumen.bg


възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“ пот годишния план за 

ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, открит със заповед 

№54/06.06.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №22 -  сеч в отдели: 396/а с 

прогнозно количество от 851 пл. м3, сеч, извоз и рампиране, и 300 тона товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО ОД  „Л ес  Ко м ер с  9 4“  гр .  Шу м ен , ЕИК-837085522, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „чл.59 от ЗЗЛД представлявано чл.59 от ЗЗЛД - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 2 5  15 3 , 68 л в .  /двадесет и пет хиляди сто петдесет и три 

лева и шестдесет и осем стотинки/ без вкл. ДДС и 30 184,42лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 257, 68 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

Със спечелилия конкурса  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 лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат проведени в 

съответния периоди до края на 2022г, 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. 

 

Със спечелилия конкурса  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.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………………………. 

/ инж. П. Железов / 


