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З А П О В Е Д 
 

№ 253 

 

гр. Смядово / 13.12.2021 год. 

  

На основание  чл.16, ал.8  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, във връзка със Заповед за оправомощаване № 502 / 

10.12.2021 год. на Директора на СИДП ДП Шумен, с оглед установената след публикуването , 

допусната техническа грешка при сборуване на пределната  стойност на сечта и извоза, без 

ДДС над която не може да се депозира предложение за Oбект № 1 отдели 11/а, 16/в, 16/г,  с 

обявено прогнозно количество от 1 620 пл.куб.м 

 

 ИЗМЕНЯМ   

ЧАСТИЧНО моя Заповед № 252\10.12.2021 год.,  с окото е обявено провеждането на 

открит конкурс, за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по 

смисъла на чл. 10, ал.1, т.1 от Наредба 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, от горски насаждения, разположени в държавни 

горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП ДГС Смядово, с предмет: „Възлагане 

на добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР 

станция и претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна 

собственост при ТП „ДГС Смядово“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. 

и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, и документацията към 

нея в частите  й за: 

 Oбект № 1 отдели 11/а, 16/в, 16/г,  с обявено прогнозно количество от 1 620 пл.куб.м,  в 

частите й касаещи  обявените:  

 1. "Пределна стойност на сечта и извоза, без ДДС над която не може да се депозира 

предложение" (ред 2(втори) , колона 3(три) , която става - 46 284,00лв без ДДС  

 2. "Обща пределна стойност на обекта сеч,извоз,товарене и транспорт, лева" (ред 

2(втори), колона 6(шест),  която става - 69 494,00 лева без ДДС  

 3. " Размер на гаранцията за участие в лева" (ред втори , колона 7(седем), която става - 3 

474, 70лв 

Обект 

№ 

Прогнозно 

количество 

за сеч и извоз 

до временен 

склад 

лежаща маса 

в пл.куб.м. 

Пределна 

стойност на 

сечта и извоза, 

без ДДС над 

която не може 

да се депозира 

предложение 

 лева 

Прогнозно 

количество 

дървесина за 

товарене,транспорти

ране и претоварване 

до ТИР станция, 

тона 

Пределна 

стойност на 

товарене,транспо

ртиране и 

претоварване,без 

ДДС над която 

не може да се 

депозира 

предложение, 

лева 

Обща пределна 

стойност на обекта 

сеч,извоз,товарене 

и транспорт, лева 

Размер на 

гаранцията за 

участие в 

лева 

1 1 620 46 284,00 1 055 23 210,00 69 494,00 3 474, 70лв 
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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   и чл.61 от АПК да се доведе до 

знанието на кандидатите закупили документация за участие  в процедурата , заинтересованите 

длъжностни лица при ТП ДГС Смядово за сведение и изпълнение  вкл. и чрез публикуването й 

в интернет страницата на стопанството. 

 

Същата да се представи в ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен за сведение  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заличено съгласно чл.59 от 

ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. САВА САВОВ ……../П/…………. 

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 

 

 


