
 

 

                                           ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

  Адрес:  гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg 

 

             

ЗАПОВЕД      № 76 

     

гр. Смядово  22.02.2023 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 22.02.2023, открит 

конкурс посочени в протокол от 22.02.2023 г. на Комисията назначена със Заповед № 

75/22.02.2023 г ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс по реда на чл. 

49, ал. 1 т. 5 и ал. 3 с едновременно възлагане на добив на дървесина – дейност 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 проведен на основание чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3, и чл. 53, ал. 2 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, 

във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 предложение първо, чл. 172, ал. 1, т. 14 и чл. 174, ал. 2 от 

Закона за горите и 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: „Продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен, с едновременно възлагане извършване на добива, както товарене и 

транспорт до краен клиент на добитата дървесина от Обект № 2301, включващ 

отдели/подотдели 77 б, 77 в, 77 и  от горски насаждения, разположени в държавни горски 

територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Смядово“ – ТП „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в съответствие с изискванията на утвърдени 

технологични планове за добив на дървесина и годишен план за добив на дървесина 2023 

год.“, разпределени по насаждения в обекта както следва: 

4.1. Продажба на стояща дървесина на корен, от обект от горските територии – държавна 

собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Смядово“. Описът по отдели и подотдели, дървесни 

видове, прогнозно количество дървесина и начална цена е както следва:  

Обект Дейност 
Отдели/подотд

ели 

Дървесен 

вид 

Прогнозно 

количество 

дървесина, пл. 

куб. м. 

Начална обща цена в 

лева без ДДС под която 

участниците не следва 

да депозират ценови 

предложения 

2301 

Продажба ва 

стояща 

дървесина на 

корен 

77 б, 77 в 
бб,бк,гбр,лп,

мжд,кл 
650 46 476,00 

и 

Възлагане на съпътстваща комплексна дейност по чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата 

– добив на дървесина, включваща добив на дървесина, извоз до временен склад, рампиране на 

добитата дървесина по прогнозното количество, товарене и транспорт до краен клиент на добитата 

дървесина отдели и подотдели, пределна цена, както следва: 



Обект 

Прогнозно 

количество за 

добив на 

дървесина в 

пл.куб.м./ 

Прогнозно 

количество за 

товарене и 

транспорт до 

клиента в 

пр.куб.м. 

Отдели/подотде

ли 

Дървесен 

вид 

Прогнозно 

количество 

дървесина, пл. 

куб. м. 

пределна обща цена 

в лева без ДДС над 

която участниците 

не следва да 

депозират ценови 

предложения 

2301 756/1000 77 и цр,бл, 756 61 373,00 

 открит със заповед №53/03.02.2023г. 

 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛАСИРАМ: Кандидат №3 ООД 

„Пал Оил“ с. Рудник ЕИК-103528491 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 

управление с. Рудник ПК 9105, общ. Долни Чифлик, и адрес за кореспонденция с ТД НАП – гр. 

Варна , ж.к. „Чайка“ бл.192, вх.А,  представлявано от Димитър Любенов Димитров – управител 

при следните параметри на окончателната оферта: 

1.1. Предложена обща крайна цена за отдели: 77/б, 77/в – за продажба на стояща дървесина 

на корен – 51 500,00лв без вкл. ДДС. 

1.2.Предложена обща крайна цена за 77/и за възлагане добива на дървесина – 60 170,00лв без 

вкл. ДДС 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 8 158,50лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

На второ място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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 КЛАСИРАМ: Кандидат №1 ЕООД 

„Станислав Стойчев -72“ гр. Шумен ЕИК-201782905 на Агенция по вписванията, със седалище 

и адрес на управление гр. Шумен, общ. Шумен, ул."Селиолу“ №13А, представлявано от Станислав 

Драгомиров Стойчев – управител, при следните параметри на окончателната оферта: 

1.1.Предложена обща крайна цена за отдели: 77/б, 77/в – за продажба на стояща дървесина на 

корен – 46 476,00лв без вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на възложителя  

1.2.Предложена обща крайна цена за 77/и за възлагане добива на дървесина – 61 373,00лв без 

вкл. ДДС - в определения финансов ресурс на възложителя 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 716,25лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

От участие в процедурата за обекта на етапа „допускане до участие“  ОТСТРАНЯВАМ: 

Кандидат №2 ЕТ „Славчо Станев“ с. Бял бряг със следните мотиви: 

1. В представените документи липсват приложени: Заявление за участие в процедурата 

, Декларация №3 и Декларация №4 които да са издадени от Славчо Савов Станев – физическо 

лице търговец 

2. Представените документи:  Заявление за участие в процедурата , Декларация №3 и 

Декларация №4  съгласно посоченото в тях за издадени пописани от Жечо Савков Славев – 

посочено като „пълномощник на едноличния търговец. Същевременно в плик А към 

представените документи  липсва приложено пълномощно чрез което да се легитимира 

издателя на тези документи като надлежно упълномощено лице.  

Предвид така констатираното,  Кандидат №2 ЕТ „Славчо Станев“ с. Бял бряг е 

представил оферта в която липсват изискуемите съгласно ц 18 документи подписани от 

представляващия участника (чл.18, ал.1, т.1 от НУРВДГТДОСПДНГТ) и  която е непълна и не 

отговаря на предварително обявените от възложителя условия (чл.16, ал.1, т.3 от 



НУРВДГТДОСПДНГТ)- основания за отстраняване по чл.22, ал.4, т.1 и т.3 от 

НУРВДГТДОСПДНГП). 

 

За изпълнител на дейността с предмет: „Продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен, с едновременно възлагане извършване на добива, както товарене и 

транспорт до краен клиент на добитата дървесина от Обект № 2301, включващ 

отдели/подотдели 77 б, 77 в, 77 и  от горски насаждения, разположени в държавни горски 

територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Смядово“ – ТП „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в съответствие с изискванията на утвърдени 

технологични планове за добив на дървесина и годишен план за добив на дървесина 2023 

год.“, разпределени по насаждения в обекта както следва: 

4.1. Продажба на стояща дървесина на корен, от обект от горските територии – държавна 

собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Смядово“. Описът по отдели и подотдели, дървесни 

видове, прогнозно количество дървесина и начална цена е както следва:  

Обект Дейност 
Отдели/подотд

ели 

Дървесен 

вид 

Прогнозно 

количество 

дървесина, пл. 

куб. м. 

Начална обща цена в 

лева без ДДС под която 

участниците не следва 

да депозират ценови 

предложения 

2301 

Продажба ва 

стояща 

дървесина на 

корен 

77 б, 77 в 
бб,бк,гбр,лп,

мжд,кл 
650 46 476,00 

и 

Възлагане на съпътстваща комплексна дейност по чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата 

– добив на дървесина, включваща добив на дървесина, извоз до временен склад, рампиране на 

добитата дървесина по прогнозното количество, товарене и транспорт до краен клиент на добитата 

дървесина отдели и подотдели, пределна цена, както следва: 

Обект 

Прогнозно 

количество за 

добив на 

дървесина в 

пл.куб.м./ 

Прогнозно 

количество за 

товарене и 

транспорт до 

клиента в 

пр.куб.м. 

Отдели/подотде

ли 

Дървесен 

вид 

Прогнозно 

количество 

дървесина, пл. 

куб. м. 

пределна обща цена 

в лева без ДДС над 

която участниците 

не следва да 

депозират ценови 

предложения 

2301 756/1000 77 и цр,бл, 756 61 373,00 

 открит със заповед №53/03.02.2023г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ООД „Пал Оил“ с. Рудник ЕИК-103528491 на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление с. Рудник ПК 9105, общ. Долни Чифлик, и адрес за кореспонденция с ТД 

НАП – гр. Варна , ж.к. „Чайка“ бл.192, вх.А,  представлявано от Димитър Любенов Димитров – 

управител при следните параметри на окончателната оферта: 

1.1. Предложена обща крайна цена за отдели: 77/б, 77/в – за продажба на стояща дървесина 

на корен – 51 500,00лв без вкл. ДДС. 

1.2.Предложена обща крайна цена за 77/и за възлагане добива на дървесина – 60 170,00лв без 

вкл. ДДС 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 8 158,50лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 

 

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 периоди на 2023г, а определените временни складове на които следва да 

се складира добитата дървесина не притежават голям обем , и са в територии в които не може да 

бъде осигурена денонощна охрана , като по тази причина е налице опасност от похабяване на 

дървесината и кражби на същата с нанасяне на щети на държавното имущество 

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.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 заинтересованите лица по смисъла на 

АПК  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 заинтересованите лица по смисъла на АПК 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. чл. 59 от ЗЗЛД– зам. 

директор  при ТП ДГС Смядово  и чл. 59 от ЗЗЛД –  ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС 

Смядово.  

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС: чл. 59 от ЗЗЛД 

/ и н ж .  С ав а  С ав о в  / 

 
 

 

 


