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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 39 
 

гр. Шумен, 15.01.2021г. 
 

На основание чл.74e, ал.1, т.1, и 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, чл.59 от АПК, и резултатите от 
проведения на 14.01.2021г., електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща 
дървесина на корен от Обект 9-1-2021, отдели – 56/в; 70/з; 228/г; 228/м; 237/е;  сортименти – 
Трупи за бичене от 18-29 см ; Обли греди; Техн. дървесина от средна; Техн. дървесина от дребна; 
ОЗМ; Дърва за горене, дървесен вид – Черен бор, Липа, Габър с  общо прогнозно количество от 
629,00 пл. м3  намиращ се на територията на ТП „ДГС Шумен”, електронна процедура 
№9700-4308, посочени в протокол от 14.01.2021г., на Комисията назначена със Заповед № 
30/13.01.2021г.,  

ОБЯВЯВАМ, 
следната класация по проведения електронен търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект 9-1-2021, отдели – 56/в; 70/з; 228/г; 228/м; 237/е;  
сортименти – Трупи за бичене от 18-29 см ; Обли греди; Техн. дървесина от средна; Техн. 
дървесина от дребна; ОЗМ; Дърва за горене, дървесен вид – Черен бор, Липа, Габър с  общо 
прогнозно количество от 629,00 пл. м3  намиращ се на територията на ТП „ДГС Шумен”, 
електронна процедура №9700-4308, открит със Заповед № 643/21.12.2021г. на Директора на ТП 
ДГС Шумен: 

 
На първо място, на основание чл.74г, ал.4 и при условията на чл.74г, 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 първа по време потвърдена цена, а именно на: 14.01.2021  в 09:00:45 часа, КЛАСИРАМ:  
ЕООД „Платан”, гр.Шумен, ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със седалище и 
адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД- управител, с  
по тв ърдена   цена  о т   20 830.00 лв .  / дв адесет  хиляди  о сем сто тин  и  три десет  
лев а /  без  ДДС и  24  996 , 00лев а  с  в ключен  ДДС и  друг и  усло в ия  съг ласно  
про екто до г о в о ра ,  в кл .  г аранция  з а  и зпълнение  на  до г о в о ра  в  разм ер  на  
2  083 , 00лв . 

На второ място, на основание чл.74г, ал.4 и при условията на чл.74г, 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 втора по време потвърдена цена а именно на: 14.01.2021 в 09:01:28 часа,  КЛАСИРАМ: 
ЕООД ”Лес Комерс-94” гр. Шумен, ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със 
седалище и адрес на управление: гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД, представлявано на търга от чл.59 от 
ЗЗЛД- управител, с  по тв ърдена   цена  о т  20 830.00 лв .  / дв адесет  хиляди  
о сем сто тин  и  тридесет  лев а /  без  ДДС и  24  996 , 00лев а  с  в ключен  ДДС и  
друг и  усло в ия  съг ласно  про екто до г о в о ра ,  в кл .  г аранция  з а  и зпълнение  на  
до г о в о ра  в  разм ер  на  2  083 , 00лв . 

 



От участие в електронния търг за Обект 9-1-2021, отдели – 56/в; 70/з; 228/г; 228/м; 
237/е;  няма отстранени участници 

 
Със спечелилия търга участник, директора на ТП „ДГС Шумен” да сключи договор при 

спазване изискванията чл. 35 и чл.74е, ал.6 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, разпоредбите на ЗЗД  и условията за 
провеждане на електронния търг. 

 
На основание чл.74е, ал.4, предложение второ 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.60, ал.1, предложение трето и 
четвърто,  от АПК с оглед обстоятелствата, че е необходимо предвидените лесовъдки 
мероприятия в насажденията включени в обекта следва да бъдат проведени в съответния период 
на 2020г, цел осигуряване на оптимално развитие на оставащия дървостой и подраст. 

РАЗПОРЕЖДАМ 
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

заинтересованите лица по смисъла на АПК по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП 
ДГС„Шумен” гр. Шумен,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 
съобщаването му. 

 
Заповедта на основание 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, подлежи на оспорване от 
заинтересованите лица по смисъла на АПК  по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред 
Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 

 
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, и евентуалните заинтересовани лица по 
смисъла на АПК за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата 
на ДГС Шумен ТП на „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  

 
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД – старши 

лесничей при ТП ДГС Шумен и чл.59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Шумен.  
 
      
ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………/П/……………чл.59 от ЗЗЛД 
/ инж. Мл. Манев – директор на ТП ДГС Шумен/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


