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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 88 

 

гр. Нови пазар, 09.08.2022 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 09.08.2022г, открит конкурс 

посочени в протокол  от 09.08.2022г. на Комисията назначена със Заповед №№86/09.08.2022г, 

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

дейности по смисъла на чл.10, ал.1, т.3 от НУРВДГТДОСПДНГП от горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Нови пазар“, с 

предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове в 

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

краен адрес в населено място на лицата, закупили дървесината”, от   

Обект Община Вид дейност Мерна единица 
Прогнозни 

количества   

1 Нови пазар 

Товарене, транспортиране и разтоварване на технологична 

дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента до 10 км. включително. 
пр. м3 550 

Товарене, транспортиране и разтоварване на технологична 

дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента над 10 до 20 км. включително. 
пр. м3 1140 

Товарене, транспортиране и разтоварване на технологична 

дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента над 20  км.  
пр. м3 810 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500 

 

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 се  класира: Участник №2  ЕТ „Бинго 

Наталия Николова“ с. Никола Козлево ЕИК-837101656 на Агенция по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Никола Козлево, с. Никола Козлево, ул. "Вит“ №1, 

представлявано от Наталия Николова Йорданова  - едноличен собственик и управител – при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 58 280,00 лв. без вкл. ДДС /петдесет и осем хиляди двеста 

и осемдесет лева / без вкл. ДДС и 69 936,00 лв. с вкл. ДДС. Разпределена като следва: 

Обект Община Вид дейност 
Мерна 

единица 

Прогнозни 

количества   

Предложена 

ед. цена в 

лв. без ДДС  

Обща цена в 

лв. без ДДС  

1 
Нови 

пазар 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента до 10 

пр. м3 550 20,00 11 000,00 
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км. включително. 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 

10 до 20 км. включително. 

пр. м3 1140 23,00 26 220,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 

20  км.  

пр. м3 810 26,00 21 060,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500 Х 58 280,00 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 914,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата на етапа оценка и класация на ценовите оферти е отстранен Участник 

№1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - ЕИК-127563999 на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. "Гоце 

Делчев“ №1,  ет3, ап5, представлявано от Димитър Милев Добрев – управител със следните мотиви: 

Участникът е предложил единични цени за дейностите „Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на клиента 

над 10 до 20 км. включително  и над 20  км и   обща крайна цена за обекта над максималните 

финансови ресурси обявени от ТП ДГС Нови пазар с което е представил оферта неотговаряща на 

предварително обвяваните от възложителя условия - основание за отстраняване съгласно ч„л.22, ал.4, 

т.3, предложение второ от НУРВДГТДОСПДНГП. 

 

За изпълнител на дейността с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на 

дървесина от временни складове в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС „Нови пазар“ до краен адрес в населено място на лицата, закупили 

дървесината”, от   

Обект Община Вид дейност Мерна единица 
Прогнозни 

количества   

1 Нови пазар 

Товарене, транспортиране и разтоварване на технологична 

дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента до 10 км. включително. 
пр. м3 550 

Товарене, транспортиране и разтоварване на технологична 

дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента над 10 до 20 км. включително. 
пр. м3 1140 

Товарене, транспортиране и разтоварване на технологична 

дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента над 20  км.  
пр. м3 810 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500 

открит със заповед №74/21.07.2022г  на директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево ЕИК-837101656 на Агенция по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Никола Козлево, с. Никола Козлево, ул. 

"Вит“ №1, представлявано от Наталия Николова Йорданова  - едноличен собственик и управител – 

при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 58 280,00 лв. без вкл. ДДС /петдесет и осем хиляди двеста и 

осемдесет лева / без вкл. ДДС и 69 936,00 лв. с вкл. ДДС. Разпределена като следва: 

Обект Община Вид дейност 
Мерна 

единица 

Прогнозни 

количества   

Предложена 

ед. цена в 

лв. без ДДС  

Обща цена в 

лв. без ДДС  



1 
Нови 

пазар 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента до 10 

км. включително. 

пр. м3 550 20,00 11 000,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 10 

до 20 км. включително. 

пр. м3 1140 23,00 26 220,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 20  

км.  

пр. м3 810 26,00 21 060,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500 Х 58 280,00 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 914,00 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 своевременно снабдяване на населението от населените места в Община Нови пазар с дърва 

за огрев за отоплителния сезон 2022-20223г, 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. Р. Димитрова – зам. директор при 

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

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС: ……/П/……… (Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 

/ инж.П. Железов / 

 
 

 


