
 

 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 

 

№ 150 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №1 - отдели: 259/з,280/д с 

прогнозно количество от 1765 пл. м3-  сеч, извоз и рампиране, 950тона-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 :  

ЕООД „Станислав Стойчев 72“ гр. Шумен ЕИК-201782905, със седалище и адрес на 

управление: Р. България, Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, ул. „Селиолу“ №13А, 

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

1.Предложена обща крайна цена – 96 300,00лв. /деветдесет и шест хиляди  и триста лева/ без 

вкл. ДДС и 115 560 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4815,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място  класирам: 

Участник №1 ЕООД „Бинго 2015“ гр. Нови пазар ЕИК-203676154, със седалище и адрес на 

управление: Р. България, Област Шумен, Община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Стефан Караджа“ 

№17, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната 

оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 96 429,40лв. /деветдесет и шест хиляди  и четиристотин 

двадесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без вкл. ДДС и 115 715.28 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4821,47 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

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 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №1 -  отдели: 259/з,280/д с прогнозно количество от 1765 пл. м3-  сеч, извоз и 

рампиране, 950тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
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ЕООД „Станислав Стойчев 72“ гр. Шумен ЕИК-201782905, със седалище и адрес на 

управление: Р. България, Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, ул. „Селиолу“ №13А, 

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

1.Предложена обща крайна цена – 96 300,00лв. /деветдесет и шест хиляди  и триста лева/ без 

вкл. ДДС и 115 560 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4815,00 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 2023г, 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 151 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №2 - отдели: 68/а, 254/ж, 

256/д,257/г,282/в с прогнозно количество от 2017 пл. м3-сеч, извоз и рампиране,  970тона-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 :  

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

оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 106 777,60лв. /сто и шест хиляди седемстотин седемдесет и 

седем лева и шестдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 128 133,12 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 338,88 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 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №2 -  отдели: 68/а, 254/ж, 256/д,257/г,282/в с прогнозно количество от 2017 пл. м3-

сеч, извоз и рампиране,  970тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

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

оферта: 
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1.Предложена обща крайна цена – 106 777,60лв. /сто и шест хиляди седемстотин седемдесет и 

седем лева и шестдесет стотинки/ без вкл. ДДС и 128 133,12 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 338,88 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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 152 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №3 - отдели: 245/б, 246/а, 257/в, 

307/а,309/в с прогнозно количество от 2033 пл. м3 - сеч, извоз и рампиране,  1160тона- 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 :  

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, ет.12, представлявано 

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

1.Предложена обща крайна цена – 113 078,20лв. /сто и тринадесет хиляди и седемдесет и осем 

лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 135 693,84 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5653,91 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 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №3 -  отдели: 245/б, 246/а, 257/в, 307/а,309/в с прогнозно количество от 2033 пл. 

м3 - сеч, извоз и рампиране,  1160тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 

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, ет.12, представлявано 

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

1.Предложена обща крайна цена – 113 078,20лв. /сто и тринадесет хиляди и седемдесет и осем 

лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 135 693,84 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5653,91 лв. 
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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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 153 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 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“, 

открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №4 - отдели: 

347/г, 395/б, 396/в,399и, с прогнозно количество от 1851 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  770тона-

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 49дка. 

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 :  

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

1.Предложена обща крайна цена – 96 821,20. /деветдесет и шест хиляди осемстотин  двадесет и 

един  лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 116 185,44 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 841,06 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 2023 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“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар Обект №4 - отдели: 347/г, 395/б, 396/в,399и, 

с прогнозно количество от 1851 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  770тона-товарене, транспорт и 

претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 49дка 

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 чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 
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1.Предложена обща крайна цена – 96 821,20. /деветдесет и шест хиляди осемстотин  двадесет и 

един  лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС и 116 185,44 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 841,06 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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 154 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 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“, 

открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №5 - отдели: 

343/д, 343/е, 397/в,398/б,398/г,401/г с прогнозно количество от 1861 пл. м3- сеч, извоз и рампиране, 

720тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 37дка  

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 :  

ЕООД „Борлес“ гр. Каспичан ЕИК-203319553, със седалище и адрес на управление: Р. 

България, Област Шумен, Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Любен Каравелов“ №7, 

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

1.Предложена обща крайна цена – 95 083,10лв. /деветдесет и пет хиляди осемдесет и три лева и 

десет стотинки/ без вкл. ДДС и 114 099,72 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 754,15 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 2023 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“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар Обект №5 - отдели: 343/д, 343/е, 

397/в,398/б,398/г,401/г с прогнозно количество от 1861 пл. м3- сеч, извоз и рампиране, 720тона-

товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 37дка 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


ЕООД „Борлес“ гр. Каспичан ЕИК-203319553, със седалище и адрес на управление: Р. 

България, Област Шумен, Община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Любен Каравелов“ №7, 

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

1.Предложена обща крайна цена – 95 083,10лв. /деветдесет и пет хиляди осемдесет и три лева и 

десет стотинки/ без вкл. ДДС и 114 099,72 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 754,15 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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 155 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 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“, 

открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №6 - отдели: 

345/б, 385/г,394/в,395/г,399/г,417/б с прогнозно количество от 1891 пл. м3- сеч, извоз и рампиране, 

710тона -товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 143дка  

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 :  

 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 чл.59 от 

ЗЗЛД  – управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 101 315,10 лв. /сто и една хиляди триста и петнадесет лева и 

десет стотинки/ без вкл. ДДС и 121 578,12 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 065,75 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 2023 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“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар Обект №6 - отдели: 345/б, 

385/г,394/в,395/г,399/г,417/б с прогнозно количество от 1891 пл. м3- сеч, извоз и рампиране, 710тона 

-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция и ПЕВ с обща площ от 143дка 

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

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


1.Предложена обща крайна цена – 101 315,10 лв. /сто и една хиляди триста и петнадесет лева и 

десет стотинки/ без вкл. ДДС и 121 578,12 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 065,75 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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 156 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №7 - отдели: 

102/г,105/б,106/ж,107/б,111/б,215/г с прогнозно количество от 2059 пл. м3-сеч, извоз и рампиране, 

1010тона- 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 :  

 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 чл.59 от ЗЗЛД – 

управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 109 509,90 лв. /сто и девет хиляди петстотин и девет лева и 

деветдесет стотинки / без вкл. ДДС и 131 411,88 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 475,49 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 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №7 - отдели: 102/г,105/б,106/ж,107/б,111/б,215/г с прогнозно количество от 2059 

пл. м3-сеч, извоз и рампиране, 1010тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция  

 

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 чл.59 от 

ЗЗЛД – управител,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 109 509,90 лв. /сто и девет хиляди петстотин и девет лева и 

деветдесет стотинки / без вкл. ДДС и 131 411,88 лв. с вкл. ДДС. 
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2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 475,49 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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 157 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №8 - отдели: 164/г, 

214/е,220/д,237/е, с прогнозно количество от 2046 пл. м3 - сеч, извоз и рампиране,  1090тона-

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 :  

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

оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 111 494,10 лв. /сто единадесет хиляди четиристотин 

деветдесет и четири лева и десет стотинки / без вкл. ДДС и  133 792,92 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 574,70лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

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

етапа класиране на ценовите оферти ОТСТРАНЯВАМ  ЕООД „Дуйгу-81“ с. Дренци ЕИК-

202970753, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: с. Дренци, ул. 

„Черешите” №19 представлявано  чл.59 от ЗЗЛД – управител със следните мотиви – участникът е 

предложил цена от 112 000 лв. без ДДС, която е над финансовия ресурс от 111 494,10лв 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 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №8 - отдели: 164/г, 214/е,220/д,237/е, с прогнозно количество от 2046 пл. м3 - сеч, 

извоз и рампиране,  1090тона-товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция 
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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 чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на окончателната 

оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 111 494,10 лв. /сто единадесет хиляди четиристотин 

деветдесет и четири лева и десет стотинки / без вкл. ДДС и  133 792,92 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 574,70лв. 

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 2023г., 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 158 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №9 - отдели: 56/а, 

56/б,118/а,149/б,153/е,164/ж,203/в, с прогнозно количество от 1943 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  

1210тона- 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 :  

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 чл.59 

от ЗЗЛД,  при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 111 113,20 лв. /сто и единадесет хиляди  сто и тринадесет 

лева и двадесет стотинки / без вкл. ДДС и  133 335,84 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 555,66лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

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

етапа класиране на ценовите оферти ОТСТРАНЯВАМ  Участник № 11 ЕООД „Неша“ с. 

Загориче ЕИК-127611522, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: с. 

Загориче, ул. „Витоша” №1 представлявано  чл.59 от ЗЗЛД – управител със следните мотиви – 

участникът е предложил цена от 111 115,00 лв. без ДДС, която е над финансовия ресурс от 

111 113,20лв 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 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №9 - отдели: 56/а, 56/б,118/а,149/б,153/е,164/ж,203/в, с прогнозно количество от 

1943 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  1210тона- товарене, транспорт и претоварване на ТИР станция  
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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 чл.59 от ЗЗЛД ,  

при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 111 113,20 лв. /сто и единадесет хиляди  сто и тринадесет 

лева и двадесет стотинки / без вкл. ДДС и  133 335,84 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 555,66лв. 

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 2023г, 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: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 159 

 

гр. Нови пазар, 08.12.2022 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 08.12.2022г, открит 

конкурс посочени в протокол  от 08.12.2022г. на Комисията назначена със Заповед №149/08.12.2022г,  

 

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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция, претоварване на дървесината“, открит със заповед 

№143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар за Обект №10 отдели: 118/б, 

154/д,163/б,175/е,175/ж,182/в,203/г,238/б с прогнозно количество от 2070 пл. м3- сеч, извоз и 

рампиране,  1080тона- 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 

КЛ АС ИР А М : 

ЕООД „Неша“ с. Загориче 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 – 112 110,40 лв. /сто и дванадесет хиляди  сто и десет лева и 

четиридесет стотинки / без вкл. ДДС и  134 532,48 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 605,52лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

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

етапа класиране на ценовите оферти ОТСТРАНЯВАМ Участник №8 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 чл.59 от ЗЗЛД със следните мотиви – 

участникът е предложил цена от 112 200,00 лв. без ДДС, която е над финансовия ресурс от 

112 110,40лв 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 

пазар“ от годишния план за ползване на дървесина 2023 год. и при изискванията на 

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

претоварване на дървесината“, открит със заповед №143/21.11.2022г. на Директора на ТП ДГС 

Нови пазар Обект №10 - отдели: 118/б, 154/д,163/б,175/е,175/ж,182/в,203/г,238/б с прогнозно 

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


количество от 2070 пл. м3- сеч, извоз и рампиране,  1080тона- товарене, транспорт и претоварване на 

ТИР станция  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕООД „Неша“ с. Загориче 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 – 112 110,40 лв. /сто и дванадесет хиляди  сто и десет лева и 

четиридесет стотинки / без вкл. ДДС и  134 532,48 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 605,52лв. 

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 2023г., 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 / 

 

 

 

 


