
 

 

 

      СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМЯДОВО” 

 

 
Адрес:гр.Смядово, ПК 9920, ул.„Ришки проход“№2, e-mail:dgs.smiadovo@dpshumen.bg 

 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 68 

     

гр. Смядово, 16.03.2017год. 

 

На основание чл.62 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 търг с явно наддаване  на 16.03.2017г, посочени в протокол  от 16.03.2017г. на 

Комисията назначена със Заповед № РД 64/16.03.2017 г, и на основание разпоредбата на 

чл.63, 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 за класиран на първо място и купувач на прогнозно 

количество стояща дървесина на корен от Обект 5, отдели: 147/в; 186/е; 186/ж; 186/к с общо 

прогнозно количество от 2162 пл. м. куб. дървесина на корен от Плана за ползването за 

2017 от ДГТ  на ТП „ДГС Смядово”  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

„Еси-Лес“ ЕООД, с.Рояк, общ.Дългопол, обл.Варна  ЕИК-200352822 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление с.Рояк, общ.Дългопол, обл.Варна 

представлявано на търга от управителят си с  потвърдена  цена от 116 884,00лв. /сто и 

шестнадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева/ без ДДС и 140 260,80лева с 

включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5 844,20лв, вносима при условията на обявената и проведена 

процедура 
 

Няма класиран на второ място поради липса на подадени оферти за обекта 

 

От участие в процедурата за обекта е отстранен Кандидат №4 ЕТ „ЛЕС-

КОМЕРС-ИВАН ИВАНОВ”, гр. Търговище със следните мотиви: При откриване на 

процедурата в нарушение на разпоредбата на чл.61, ал.2 от Наредбата по чл.95 от ЗГ и 

предварително обявените условия за повеждане на процедурата, в залата не присъства 

представител на горепосоченият кандидат 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.70, 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 площта на насаждението да бъде 



освободена  преди започване на вегетационния период , 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 конкурса за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС„Смядово” 

гр. Смядово,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

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 обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VІ 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 Х на АПК  пред 

Шуменски  Административен  Съд. 

Със спечелилия процедурата   участник, след влизане в сила на допуснатото  

предварително изпълнение 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.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 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. 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС: чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 
 


