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ЗАПОВЕД      № 135 

     

гр. Смядово  12.05.2021год. 

 

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 12.05.2021год, открит конкурс посочени в протокол  от 12.05.2021год. на 

Комисията назначена със Заповед №130/12.05.2021год, ОБЯВЯВАМ, следната класация 

по проведения открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в 

горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране 

на добитата дървесина от горски насаждения от годишния план за ползване 2021 год., 

разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП 

ДГС „Смядово“  от Обект №18 -  отдел: 64/ж, с прогнозно количество от 679 пл. м3, отрит 

със заповед №115/22.04.2021г на директора на ТП ДГС Смядово. 

 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 КЛ А СИ РА М  

К андида т  № 4  ЕТ „Славчо Станев“ с. Бял бряг ЕИК-837085173 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление с. Бял бряг, общ. Смядово, ул. "Петър 

Монев“ №11, представлявано от Жечо Савков Славев – упълномощен представител при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предложена обща крайна цена – 18  3 4 6 , 00л в /осемнадесет хиляди триста 

четиридесет и шест лева/ без вкл. ДДС и 22 015,20 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 917,30лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Н я ма  кл а сира ни  н а  вт оро  и  сл ед ващи  м еста  канд идат и  

О т  у ча сти е  в  про ц ед ура та  за  об ек та  н я ма   о т стран ени  к а ндид ати :   

  

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от 

горски насаждения от годишния план за ползване 2021 год., разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово“  от 

Обект №18 -  отдел: 64/ж, с прогнозно количество от 679 пл. м3, отрит със заповед 

№115/22.04.2021г на директора на ТП ДГС Смядово 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЕТ „Славчо Станев“ с. Бял бряг ЕИК-837085173 на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление с. Бял бряг, общ. Смядово, ул. "Петър Монев“ №11, 

представлявано от Жечо Савков Славев – упълномощен представител при следните 

параметри на окончателната оферта: 
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1.Предложена обща крайна цена – 18  3 4 6 , 00л в /осемнадесет хиляди триста 

четиридесет и шест лева/ без вкл. ДДС и 22 015,20 лв. с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 917,30лв. 

3.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 

 

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 лесовъдки мероприятия в 

насажденията да бъдат проведени в съответния период до края на 2021г, 

 
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 „Смядово” 

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

 

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, чрез ТП ДГС 

„Смядово” гр. Смядово  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 заличено съгласно чл.59 

от ЗЗЛД 

  

 

      

ДИРЕКТОР ТП ДГС: 

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 
 

 

 


