
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 101 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №23 - отдели: 265/д,355/в, 390/и, с прогнозно 

количество от 991 пл. м3-  сеч, извоз и рампиране, 180тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

и ПЕВ с обща площ от - 102дка, открит със Заповед №95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

У ч а с т н и к  № 1  ЕО О Д  „ Б о р л е с  6 6 “  г р .  К а с п и ч а н  ЕИ К - 2 0 3 3 1 9 5 5 3 ,  с ъ с  с е д а л и щ е  

и  а д р е с  н а  у п р а вл е н и е :  Р .  Б ъ л г а р и я ,  Об л а с т  Ш у м е н ,  Об щ и н а  Ка с п и ч а н ,  г р .  Ка с п и ч а н ,  

у л .  „ Лю б е н  Ка р а ве л о в“  № 7 ,  п р е д с т а вл я в а н о  о т  ч л . 5 9  о т  З З Л Д  -  у п р а ви т е л ,  при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 3 7  1 5 9 , 2 0 л в .  /тридесет и седем хиляди сто петдесет и девет лева и 

двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 44 591,04лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 857,96 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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 възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“, от:  Обект №23 - отдели: 

265/д,355/в, 390/и, с прогнозно количество от 991 пл. м3-  сеч, извоз и рампиране, 180тона-товарене, транспорт 

и претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от - 102дка, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на 

Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕО О Д  „ Б о р л е с  6 6 “  г р .  К а с п и ч а н  ЕИ К - 2 0 3 3 1 9 5 5 3 ,  с ъ с  с е д а л и щ е  и  а д р е с  н а  

у п р а вл е н и е :  Р .  Б ъ л г а р и я ,  Об л а с т  Ш у м е н ,  Об щ и н а  Ка с п и ч а н ,  г р .  К а с п и ч а н ,  у л .  

„ Лю б е н  Ка р а ве л о в“  № 7 ,  п р е д с т а вл я ва н о  о т  ч л . 5 9  о т  З З ЛД  -  у п р а ви т е л ,  при следните 

параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 3 7  1 5 9 , 2 0 л в .  /тридесет и седем хиляди сто петдесет и девет лева и 

двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 44 591,04лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 857,96 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………………П……………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

    СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 102 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от Обект №24 - отдели: 261/а, 261/м, 264/б, с прогнозно 

количество от 995 пл. м3-сеч, извоз и рампиране,  180тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР 

станция и ПЕВ с обща площ от 160дка, открит със Заповед №95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №7 ЕООД „Лескорект“ гр. Шумен ЕИК-203650795, със седалище и адрес на управление: Р. 

България, Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, ж.к. „Южен бряг“ бл.2, ап.12 №7, представлявано от 

ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 39 894,60лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и 

четири лева и шестдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 47 873, 52лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 994,73 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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 възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“, от Обект №24 - отдели: 261/а, 

261/м, 264/б, с прогнозно количество от 995 пл. м3-сеч, извоз и рампиране,  180тона-товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 160дка, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на 

Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Лескорект“ гр. Шумен ЕИК-203650795, със седалище и адрес на управление: Р. България, 

Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, ж.к. „Южен бряг“ бл.2, ап.12 №7, представлявано от ч л . 5 9  о т  

З З ЛД  Панов - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 39 894,60лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и 

четири лева и шестдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 47 873, 52лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 994,73 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………………П…………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

    СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 103 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №25 - отдели: 244/в, 2265/е, 374/д, с прогнозно 

количество от 919 пл. м3 - сеч, извоз и рампиране,  170тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР 

станция и ПЕВ с обща площ от 223дка, открит със Заповед №95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №2 ЕООД „Поп-Дан“ с. Косово ЕИК-205764349, със седалище и адрес на управление: Р. 

България, Област Шумен, Община Каспичан, с. Косово, ул. „Червеноармейска“ №.2, представлявано от ч л . 5 9  

о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 40 300,80лв. /четиридесет хиляди и триста лева и осемдесет стотинки/ 

без вкл. ДДС и 48 360,96лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2015,04 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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 възобновяване/ПЕВ/ чрез изсичане на подлес, издънки и храсти“, от:  Обект №25 - отдели: 244/в, 

2265/е, 374/д, с прогнозно количество от 919 пл. м3 - сеч, извоз и рампиране,  170тона- товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 223дка, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на 

Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Поп-Дан“ с. Косово ЕИК-205764349, със седалище и адрес на управление: Р. България, Област 

Шумен, Община Каспичан, с. Косово, ул. „Червеноармейска“ №.2, представлявано от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 40 300,80лв. /четиридесет хиляди и триста лева и осемдесет стотинки/ 

без вкл. ДДС и 48 360,96лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2015,04 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 
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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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………………П…………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 104 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №26 - отдели: 261/ж, 359/г, 406/е, с прогнозно количество от 931 пл. 

м3- сеч, извоз и рампиране,  170тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция, открит със Заповед 

№95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №3 ЕООД „Дидо 2020“ гр. Каспичан ЕИК-206134093, със седалище и адрес на управление: 

Р. България, Област Шумен, Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ №117, представлявано 

от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 30 590,70лв. /тридесет хиляди петстотин и деветдесет  лева и 

седемдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 36 708,84лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 529,54 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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“ от:  :  Обект №26 - отдели: 261/ж, 359/г, 406/е, 

с прогнозно количество от 931 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  170тона-товарене, транспорт и претоварване на 

ТИР станция, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Дидо 2020“ гр. Каспичан ЕИК-206134093, със седалище и адрес на управление: Р. България, 

Област Шумен, Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ №117, представлявано от ч л . 5 9  о т  

З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 30 590,70лв. /тридесет хиляди петстотин и деветдесет  лева и 

седемдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 36 708,84лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 529,54 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 
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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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………………П………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 105 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №27 - отдели: 117/б, 117/в, 202/с, с прогнозно количество от 927 пл. 

м3- сеч, извоз и рампиране, 170тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция, открит със Заповед 

№95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №4 ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец ЕИК-202342823, със седалище и адрес на управление: 

Р. България, Област Шумен, Община Венец, с. Венец, ул. „Република“ №4, представлявано от ч л . 5 9  о т  

З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 28 900,00лв. /двадесет и осем хиляди и деветстотин лева/ без вкл. 

ДДС и 34 680,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 445,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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“ от:  :  Обект №27 - отдели: 117/б, 117/в, 202/с, 

с прогнозно количество от 927 пл. м3- сеч, извоз и рампиране, 170тона-товарене, транспорт и претоварване на 

ТИР станция, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец ЕИК-202342823, със седалище и адрес на управление: Р. България, 

Област Шумен, Община Венец, с. Венец, ул. „Република“ №4, представлявано от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 28 900,00лв. /двадесет и осем хиляди и деветстотин лева/ без вкл. 

ДДС и 34 680,00лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 445,00 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 
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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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………П…………………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

   СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 106 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №28 - отдели: 202/е, 237/д, с прогнозно количество от 875 пл. м3- 

сеч, извоз и рампиране, 160тона -товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция, открит със Заповед 

№95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №5 ЕООД „Лестранс“ с. Долина ЕИК-127605423, със седалище и адрес на управление: Р. 

България, Област Шумен, Община Каолиново, с. Долина, ул. „Чапаев“ №2, представлявано от ч л . 5 9  о т  

З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 28 788,90лв. /двадесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и осем 

лева и деветдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 34 546,68лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 439,44лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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“ от: Обект №28 - отдели: 202/е, 237/д, с 

прогнозно количество от 875 пл. м3- сеч, извоз и рампиране, 160тона -товарене, транспорт и претоварване на 

ТИР станция, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Лестранс“ с. Долина ЕИК-127605423, със седалище и адрес на управление: Р. България, 

Област Шумен, Община Каолиново, с. Долина, ул. „Чапаев“ №2, представлявано от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 28 788,90лв. /двадесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и осем 

лева и деветдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 34 546,68лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 439,44лв. 

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 
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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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………………П………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

          СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 107 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №29 - отдел: 257/д, с прогнозно количество от 992 пл. м3-сеч, извоз 

и рампиране, 130тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция, открит със Заповед 

№95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №6 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар ЕИК-127563999, със седалище и адрес на 

управление: Р. България, Област Шумен, Община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Гоце Делчев“ №1, ет.3,ап.5, 

представлявано от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 31 392,00лв. /тридесет и една хиляди триста деветдесет и два лева / 

без вкл. ДДС и 37 670,40лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 569,60лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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“ от:  :  Обект №29 - отдел: 257/д, с прогнозно 

количество от 992 пл. м3-сеч, извоз и рампиране, 130тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР 

станция, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар ЕИК-127563999, със седалище и адрес на управление: Р. 

България, Област Шумен, Община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Гоце Делчев“ №1, ет.3,ап.5, 

представлявано от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 31 392,00лв. /тридесет и една хиляди триста деветдесет и два лева / 

без вкл. ДДС и 37 670,40лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 569,60лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 
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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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………………П………………. 

/ инж. П. Железов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

          СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

       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 

 

№ 108 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №30 - отдели: 406/ж, 407/в, с прогнозно количество от 266 пл. м3 - 

сеч, извоз и рампиране,  30тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция, открит със Заповед 

№95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №8 ЕООД „Лес Комерс 94“ гр. Шумен ЕИК-837085522, със седалище и адрес на 

управление: Р. България, Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ №12,ет. 10, 

ап.46, представлявано от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 7 691,82лв. /седем  хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 

осемдесет и две стотинки / без вкл. ДДС и 9 230,18лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 384,59лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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“ от:  :  Обект №30 - отдели: 406/ж, 407/в, с 

прогнозно количество от 266 пл. м3 - сеч, извоз и рампиране,  30тона-товарене, транспорт и претоварване на 

ТИР станция, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Лес Комерс 94“ гр. Шумен ЕИК-837085522, със седалище и адрес на управление: Р. България, 

Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ №12,ет. 10, ап.46, представлявано от 

ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 7 691,82лв. /седем  хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 

осемдесет и две стотинки / без вкл. ДДС и 9 230,18лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 384,59лв. 

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 

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


 

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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………………П…………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН 

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 

 

№ 109 

 
гр. Нови пазар, 12.09.2022 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 12.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол  от 

12.09.2022г. на Комисията назначена със Заповед №100/12.09.2022г,  

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“, от:  Обект №31 - отдели: 347/в, 354/з, с прогнозно количество от 793 пл. м3- 

сеч, извоз и рампиране,  170тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция, открит със Заповед 

№95/24.08.2022г. 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 К Л АС И Р АМ :  

Участник №3 ЕООД „Дидо 2020“ гр. Каспичан ЕИК-206134093, със седалище и адрес на управление: 

Р. България, Област Шумен, Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ №117, представлявано 

от ч л . 5 9  о т  З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 26 686,20лв. /двадесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест  

лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 32 023,44лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 334,31 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти: 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени 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“ от: Обект №31 - отдели: 347/в, 354/з, с 

прогнозно количество от 793 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  170тона- товарене, транспорт и претоварване на 

ТИР станция, открит със Заповед №95/24.08.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Дидо 2020“ гр. Каспичан ЕИК-206134093, със седалище и адрес на управление: Р. България, 

Област Шумен, Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ №117, представлявано от ч л . 5 9  о т  

З З ЛД  - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 26 686,20лв. /двадесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест  

лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 32 023,44лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 334,31 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 
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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. 

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. ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – специалист 

лесовъдство на ТП ДГС Нови пазар и ч л . 5 9  о т  З З ЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н. пазар.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………………П…………………. 

/ инж. П. Железов / 

 
 

 


