
М И Н И СТЕРСТВО  НА ЗЕМ ЕД ЕЛ И ЕТО  И ХРАНИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМЯДОВО”
Адрес:гр.Смядово, П К 9920, ул.„Риш ки проход“№ 2, e-mail :dgs.smiadovo@ dpshumcn.bg

З А П О В Е Д

№.8&Ь
гр. Смядово .&?.‘..^.\.2016год.

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 14.12.2016г, открит конкурс посочени в протокол от 14.12.2016г. на Комисията 
назначена със Заповед РД 229/14.12.2016 г, ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения 
открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на 
добив на дървесина, транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, 
съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на асортименти 
по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за 
ползване на дървесина за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии 
-  държавна собственост, транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, 
в района на дейност на ТП “ДГС Смядово”, от Обект 1, Позиция №2, отдели: 69/6; 69/в; 
70/в; 70/г, с общо прогнозно количество от 1224 пл. м. куб от ПП за 2017 на ДГТ на ТП ДГС 
Смядово”

На първо място, с получени 90 точки, класирам: ЕТ „Славчо Стане в” , с.Бял  
бряг,  общ. Смядово,  ЕИК-837085 173 на Агенция по вписванията ,  със 
седалище и адрес на управление  с. Бял бряг,  Община  Смядово,  ул. "Петър 
Монев“ N o l l ,  представлявано на конкурса  от пълномощник  Жечо 

Ц |\Х  ^Ь( \ ^при  следните  параметри на окончателната  оферта:
1. Предложена  обща крайна  цена -  44 406,72лв без вкл.  ДДС и 

53 288,06 лв с вкл.  ДДС
2. Краен срок за изпълнение  - крайния срок на извоз посочен в 

съответното позволително  за сеч
3. Гаранция за изпълнение  на договора  в размер на 2 220,33лв.
4. Други условия съгласно проектодоговора  и условията  на 

процедурата

Няма класиран на второ място участник.

От участие в процедурата за позицията няма отстранени кандидати:
1 lil ’ '

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, 
транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, съгласно Наредба № 
8/05.08.2011 г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до 
временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване на 
дървесина за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии -  държавна
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собственост, транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, в района на 
дейност на ТП “ДГС Смядово”, от Обект 1, Позиция №2, отдели: 69/6; 69/в; 70/в; 70/г, с 
общо прогнозно количество от 1224 пл. м. куб; от 1 1 1 1 за 2017 на ДГТ на ТП ДГС Смядово”

ОПРЕДЕЛЯМ:
ЕТ „Славчо Стан ев” , с .Бял бряг,  общ. Смядово,  ЕИК-837085 173 

на Агенция по вписванията ,  със седалище и адрес на управление  с. Бял 
бряг,  Община  Смядово,  ул. "Петър Мон ев“ N o l l ,  представлявано на

при следните  параметри на

1.Предложена  обща крайна  цена -  44 406,72лв без вкл. ДДС и 
53 288,06 лв с вкл.  ДДС

2 .Краен срок за изпълнение  - крайния срок на извоз  посочен в 
съответното позволително за сеч

3 .Гаранция за изпълнение  на договора  в размер на 2 220,33лв.
4 .Други условия съгласно проектодоговора  и условията  на 

процедурата

Със спечелилия търга участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 
ЗЗД, чл. 35 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти

Заповедта на основание чл.34 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 позицията от обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.У1 на АПК в четиринадесет 
дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС Смядово пред Директорът на „Североизточно 
държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от глава X на АПК пред 
Шуменски Административен Съд.

Заповедта на основание чл.23, ал.2 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 
позицията от обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет 
страницата на „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен .

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен за 
сведение. /

конкурса  от пълномощник Жечо 
окончателната  оферта:


