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ЗАПОВЕД      № 268 

     

гр. Смядово  30.12.2021 год. 

 

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 30.12.2021г, открит конкурс посочени в протокол от 30.12.2021г. на 

Комисията назначена със Заповед № 262 /30.12.2021г ОБЯВЯВАМ, следната класация 

по проведения открит конкурс по реда на чл.15 и сл. 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 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“, от  Обект №6 -  отдели: 67 г, 67 д, 74 ц, с общо прогнозно 

количество от 1039 пл. м3 /660 т отрит със заповеди №252/10.12.2021г. и № 

253\13.12.2021 г 

 

Н а пър во  мя сто  н а  о сно в ани е  р азпо р ед б ат а  н а  чл . 22 ,  ал .1 7 ,  от  

Н ар ед б ат а  з а  у слов ият а  и  р ед а  з а  възл аг ан е  изпълн ени ет о  н а  д ейн о сти  

в  г ор скит е  т ерит ории -д ър ж авн а  и  о бщин ск а  со б ст в ено ст ,  и  з а  

п олз в ането  н а  дъ рв есина  и  н едъ р весни  г ор ски  пр од укти ,  КЛ А СИ РА М  

Кандидат №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 – 44 048,00лв без вкл. ДДС - в определения 

финансов ресурс на възложителя разпределена – 29 528,00лв без вкл. ДДС за сеч и извоз 

и 14 520,00лв без вкл. ДДС за товарене, транспорт и претоварване. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 202,40лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

О т  у ча сти е  в  пр оц едур ат а  з а  об ект а  ня ма   о тст ран ени  

к андид ати :   

За изпълнител на дейността 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 

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg


изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, от  Обект №6 -  отдели: 

67 г, 67 д, 74 ц, с общо прогнозно количество от 1039 пл. м3 /660 т отрит със заповеди 

№252/10.12.2021г. и № 253\13.12.2021 г  

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: 

1. Предложена обща крайна цена – 44 048,00лв без вкл. ДДС - в определения 

финансов ресурс на възложителя разпределена – 29 528,00лв без вкл. ДДС за сеч и извоз 

и 14 520,00лв без вкл. ДДС за товарене, транспорт и претоварване. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 202,40лв. 

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 

 

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.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 чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред 

Шуменски  Административен  Съд, чрез ТП ДГС Смядово. 

 

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 

ДГС Смядово – ТП на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Лало Кирилов – 

зам. директор  при ТП ДГС Смядово  и Д. Гешева –  ръководител счетоводен отдел при 

ТП ДГС Смядово.  

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………чл. 59 ЗЗЛД………………………………. 

/ инж .  С ав а  С ав о в  / 

 
 

 


