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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 136 

 

гр. Нови пазар, 19.10.2022 г. 

 

На основание чл.74е, 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 19.10.2022г., електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно 

количество добита дървесина на временен склад в Обект 18-9-2022, отдели202/е; 202/с; 

261/ж; 261/а; 261/м; 374/д; 117/б, 117/в  сортименти - Трупи за бичене - d на т.к.- 18-29 см. 

L-2.50 м, и технологична от д. вид: ак. блг.  с общо прогнозно количество от 26,00 пл. м3  от 

ДГТ на територията на ТП „ДГС Нови пазар”, електронна процедура №9900-5627, 

посочени в протокол от 19.10.2022г. на Комисията назначена със Заповед № 131/18.10.2022г.,  

ОБЯВЯВАМ, 

следната класация по проведения електронен търг с явно наддаване за определяне на 

КУПУВАЧ и сключване на договор за покупко-продажба на прогнозно количество добита 

дървесина на временен склад в Обект 18-9-2022, отдели202/е; 202/с; 261/ж; 261/а; 261/м; 

374/д; 117/б, 117/в  сортименти - Трупи за бичене - d на т.к.- 18-29 см. L-2.50 м, и 

технологична от д. вид: ак. блг.  с общо прогнозно количество от 26,00 пл. м3  от ДГТ на 

територията на ТП „ДГС Нови пазар”, електронна процедура №9900-5627, открит със 

Заповед № 116/30.09.2022 г. на Директора на ТП ДГС Нови пазар: 

 

На първо място на основание чл.74д, 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  с потвърдена 

начална цена, в 15:30:05 часа  на 19.10.2022г  КЛАСИРАМ: Уча ст ник  № 1 - НЕША” 

ЕООД, с ЕИК 127611522, със седалище и адрес на управление: Област: Шумен, Община: 

Каолиново, с. Загориче, п.к. 9966,  ул.“Витоша“ № 1,  п р ед ст ав ля в ан о  от  Зия Назми 

Молла- у пр авит ел ,  с потвърдена цена от  2 280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет 

лева) без ДДС или 2 736,00 лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, 

вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 114,00 лв. 

 

Няма класиран на второ място участник 

. 

От участие в електронния търг за Обект 18-9-2022, отдели202/е; 202/с; 261/ж; 261/а; 

261/м; 374/д; 117/б, 117/в  няма отстранени кандидати. 

 

Със спечелилия търга участник, директора на ТП „ДГС Нови пазар” да сключи 

договор при спазване изискванията на ЗЗД, чл. 35 и чл.73 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 условията за 

провеждане на електронния търг. 



ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР 
Адрес 9900 гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №441 тел-0537/2 20 00;   e-mail:: dgs.novi _pazar@dpshumen.bg 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто от АПК, чл.74е, 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, с оглед обстоятелствата, че е на временния склад във  въпросния отдел, е 

невъзможно да се осигури денонощна охрана което обуславя 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 търга за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП ДГС „Нови пазар” гр. 

Нови пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл.145 и 

сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.74е 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  и чл.61 от АПК да се доведе до 

знанието на заинтересованите длъжностни лица, за сведение и изпълнение, вкл. и чрез 

публикуването й в интернет страницата на ДГС Нови пазар ТП  на  „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен.  

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  

за сведение. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:/П/ Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД 

/ инж. П. Железов / 

 

 

 
 


