
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП -  Шумен 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЛС „Паламара”

с. Венец, ул. ’’Кирил и Методий” № 17

З А П О В Е Д

№ 7

с. Венец, 05.01.2016 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 29.12.2015г, открит конкурс, посочени в протокол от 29.12.2015г. на 
Комисията назначена със Заповед № 580/29.12.2015г,

ОБЯВЯВАМ

следната класация за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина -  сеч, 
разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план 
и претоварване на дървесина на превозно средства

По позиция № 4 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина 
от годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в 
горски територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на 
дървесина на превозно средство, в района на дейност на ТИ ДЛС „Паламара“ в 
отдели: 2005/г, 2013/с, 1055/е, 1059/6, 1065/в, 54/в, 1061/ж, 1071/и, 125/а, 2016/а, 1013/а, 
1015/г, 1016/д, 1093/г, 2012/з, 2021/г, 2044/г1, 1071/л, 1075/а, 226/6, 226/а, с общо 
прогнозно количество дървесина в размер на 4699 пл.куб.м.

На първо място класирам: Кандидат №1 «Дуйгу-81» ЕООД, с ЕИК: 
202970753, със седалище и адрес на управление: с. Дренци, общ. Венец, 
обл. Шумен, ул. «Черешите» 19, представлявано от Нуртен Шерафидинова 
Юсуф - управител, с предложена обща цена 131 600 лв. /сто тридесет и една хиляди и 
шестстотин лева/ без ДДС и 157920 лева с включен ДДС и други условия съгласно 
проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6580 лв.

На второ място класирам: Кандидат №2 «Лестранс» ЕООД, с ЕИК: 
127605423, със седалище и адрес на управление: с. Долина, общ. Каолиново, 
обл. Шумен, ул. «Чапаев» 2, представлявано от Хасан Етем Шанов - 
управител, с предложена обща цена 131 658 лв. /сто тридесет и една хиляди и



шестстотин петдесет и осем лева/ без ДДС и 157989.60 лева с включен ДДС и други 
условия съгласно проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6582.90 лв.

За изпълнител на дейността за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина 
сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 

дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план и 
претоварване на дървесина на превозно средства, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“

О П Р Е Д Е Л Я М

за позиция № 4 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.201 1г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от 
годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в горски 
територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 
превозно средство, в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“ в отдели: 2005/г, 2013/с, 
1055/е, 1059/6, 1065/в, 54/в, 1061/ж, 1071/и, 125/а, 2016/а, 1013/а, 1015/г, 1016/д, 1093/г, 
2012/з, 2021/г, 2044/г, 1071/л, 1075/а, 226/6, 226/а, е общо прогнозно количество 
дървесина в размер на 4699 пл.куб.м.

«Дуйгу-81» ЕООД, е ЕИК: 202970753, със седалище и адрес на 
управление: е. Дренци, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Черешите» 19, 
представлявано от Нуртен Ш ерафидинова Юсуф - управител, е предложена обща 
цена 131 600 лв. /сто тридесет и една хиляди и шестстотин лева/ без ДДС и 157920 лева 
с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, включително гаранция за 
изпълнение -  6580 лв., вносими по сметката на ДЛС Паламара - ТП на „СИДП" ДП 
Шумен.

От участие в конкурса за обекта няма отстранени участници

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто, от АПК, чл.34, ал.З 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 е оглед обстоятелството, че площта на определените 
временни складове е ограничена и наличието на отсечената дървесина затруднява 
сериозно изпълнението на извеждане на сечта във въпросния отдел, както и 
невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад е налице опасност 
от кражба на отсечената дървесина

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 
„ДЛСПаламара” с. Венец, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 
съобщаването му.



Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл.81 
и сл. от гл.У1 на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът 
на „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от 
глава X на АПК пред Шуменски Административен Съд;

Със спечелилия процедурата 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 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 открития 
конкурс за позицията от обекта  ̂ ането й в
Интернет страницата на „Северс

Копие от същата да се i  

Шумен за сведение.
ию предприятие,, ДП



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП — Шумен 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЛС „Паламара”

с. Венец, ул. ’’Кирил и Методий” № 17

З А П О В Е Д

№6

С. Венец, 05.01.2016 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 29.12.2015г, открит конкурс, посочени в протокол от 29.12.2015г. на 
Комисията назначена със Заповед № 580/29.12.2015г,

ОБЯВЯВАМ

следната класация за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесийа -  сеч, 
разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план 
и претоварване на дървесина на превозно средства

По позиция № 3 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина 
от годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в 
горски територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на 
дървесина на превозно средство, в района на дейност на ТП ДЛС „ПалаМара“ в 
отдели: 1080/д, 1081/6, 1082/л, 20/а, 1032/в, 1039/г, 1077/д, 1014/в, 1016/г, 1019/д, 
1019/ж, 1099/з, 1101/ж, 1053/а, 1099/к, 112/г, 122/в, 1053/6, с общо прогнозно 
количество дървесина в размер на 4696 пл.куб.м.

На първо място класирам: Кандидат №4 «Неша» ЕООД, с ЕИК:
12761 1522, със седалище и адрес на управление: с. Загориче, общ.
Каолиново, обл. Шумен, ул. «Витоша» 1, представлявано от Неша Демирева 
Халид - управител, е предложена обща цена 133 000 лв. /сто тридесет и три хиляди 
лева/ без ДДС и 159600 лева с включен ДДС и други условия Съгласно 
проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6650 лв.

Няма участник класиран на второ място.

За изпълнител на дейността за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина
-  сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита



О П Р Е Д Е Л Я М

за позиция № 3 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от 
годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в горски 
територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 
превозно средство, в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“ в отдели: 1080/д, 1081/6, 
1082/л, 20/а, 1032/в, 1039/г, 1077/д, 1014/в, 1016/г, 1019/д, 1019/ж, 1099/з, 1101/ж, 1053/а, 
1099/к, 112/г, 122/в, 1053/6, с общо прогнозно количество дървесина в размер на 4696 
пл.куб.м.

«Неша» ЕООД, с ЕИК: 12761 1522, със седалище и адрес на
управление: с. Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. «Витоша» 1, 
представлявано от Неша Демирева Халид - управител, с предложена обща цена 
133 000 лв. /сто тридесет и три хиляди лева/ без ДДС и 159600 лева с включен ДДС и 
други условия съгласно проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6650 
лв., вносими по сметката на ДЛС Паламара - ТП на „СИДП” ДП Шумен.

От участие в конкурса за обекта няма отстранени участници

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто, от АПК, чл.34, ал.З 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 с оглед обстоятелството, че площта на определените 
временни складове е ограничена и наличието на отсечената дървесина затруднява 
сериозно изпълнението на извеждане на сечта във въпросния отдел, както и 
невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад е налице опасност 
от кражба на отсечената дървесина

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 
„ДЛС Паламара” с. Венец, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 
съобщаването му.

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл.81 
и сл. от гл.VI на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът 
на „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от 
глава X на АПК пред Шуменски Административен Съд;

дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план и
претоварване на дървесина на превозно средства, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“



Със спечелилия процедурата 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 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 открития 
конкурс за позицията от обекта за сведение и изпъл» бликуването й в
Интернет страницата на „Североизточно държавно пр мен .

Копие от същата да се изпрати в „Североизт 
Шумен за сведение.

ДИРЕКТОР ТП ДЛС:

1вцо предприятие,, ДП

/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП -  Шумен 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЛС „Паламара”

с. Венец, ул. ’’Кирил и Методий” № 17

З А П О В Е Д

№5

с. Венец, 05.01.2016 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 29.12.2015г, открит конкурс, посочени в протокол от 29.12.2015г. на 
Комисията назначена със Заповед № 580/29.12.2015г,

ОБЯВЯВАМ

следната класация за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина -  сеч, 
разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план 
и претоварване на дървесина на превозно средства

По позиция № 2 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина 
ог годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в 
горски територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на 
дървесина на превозно средство, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“ в 
отдели: 227/6, 1055/л, 157/д, 160/а, 141/в, 99/6, 138/а, 14/а, 131/в, 149/а, 201/в, 201/д, 
201/ж, 213/в, 108/д, 130/6, 130/в, 107/а, 115/в, 115/д, с общо прогнозно количество 
дървесина в размер на 4623 пл.куб.м.

На първо място класирам: Кандидат №2 «Лестранс» ЕООД, с ЕИК: 
127605423, със седалище и адрес на управление: с. Долина, общ. Каолиново, 
обл. Шумен, ул. «Чапаев» 2, представлявано от Хасан Етем Шанов - 
управител, с предложена обща цена 129 630 лв. /сто двадесет и девет хиляди шестстотин 
и тридесет лева/ без ДДС и 155 556 лева с включен ДДС и други условия съгласно 
проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6481.50 лв.

Няма участник класиран на второ място.

За изпълнител на дейността за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина
- сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита



О П Р Е Д Е Л Я М

за позиции № 2 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от 
годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в горски 
територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 
превозно средство, в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“ в отдели: 227/6, 1055/л, 
157/д, 160/а, 141/в, 99/6, 138/а, 14/а, 131/в, 149/а, 201/в, 201/д, 201/ж, 213/в, 108/д, 130/6, 
130/в, 107/а, 115/в, 115/д, е общо прогнозно количество дървесина в размер на 4623 
пл.куб.м.

«Лестранс» ЕООД, е ЕИК: 127605423, със седалище и адрес на
управление: е. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. «Чапаев» 2, 
представлявано от Хасан Етем Шанов - управител, е предложена обща цена 129 
630 лв. /сто двадесет и девет хиляди шестстотин и тридесет лева/ без ДДС и 155 556 
лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, включително гаранция 
за изпълнение -  6481.50 лв., вносими по сметката на ДЛС Паламара - ТП на „СИДП” 
ДП Шумен.

От участие в конкурса за обекта няма отстранени участници

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто, от АПК, чл.34, ал.З 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 е оглед обстоятелството, че площта на определените 
временни складове е ограничена и наличието на отсечената дървесина затруднява 
сериозно изпълнението на извеждане на сечта във въпросния отдел, както и 
невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад е налице опасност 
от кражба на отсечената дървесина

дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план и
претоварване на дървесина на превозно средства, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“

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 
„ДЛСПаламара” с. Венец, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 
съобщаването му.

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл.81 
и сл. от гл.У1 на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът 
на „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от 
глава X на АПК пред Шуменски Административен Съд;



Със спечелилия процедурата 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 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 открития 
конкурс за позицията от обекта " шнето й в
Интернет страницата на „Север<

Копие от същата да се i 

Шумен за сведение.
иятие,, ДП



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП -  Шумен 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЛС „Паламара”

с. Венец, ул. ’’Кирил и Методий” № 17

З А П О В Е Д

№ 4

с. Венец, 05.01.2016 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 29.12.2015г, открит конкурс, посочени в протокол от 29.12.2015г. на 
Комисията назначена със Заповед № 580/29.12.2015г,

ОБЯВЯВАМ

следната класация за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина -  сеч, 
разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план 
и претоварване на дървесина на превозно средства

По позиция № 1 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина 
от годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в 
горски територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на 
дървесина на превозно средство, в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“ в 
отдели: 428/м, 45/в, бЗ/о, 1055/г, 1055/ж, 1030/е, 1030/п, 1030/ш, 1099/ж, 62/д, 11/а, 19/г, 
98/в, 8/а, 436/д, 422/и, 1039/е, 48/6, 47/а, 65/в с общо прогнозно количество дървесина 
в размер на 4688 пл.куб.м.

На първо място класирам: Кандидат №3 «ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ» ЕООД, с. Венец, е 
ЕИК: 202342823 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: е. 
Венец, Община Венец, ул. „Кирил и Методий” № 19, представлявано от Бейзат Хабил 
Феим - управител, е предложена обща цена 129 000 лв. /сто двадесет и девет хиляди 
лева/ без ДДС и 154 800 лева с включен ДДС и други условия съгласно 
проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6450 лв.

На второ място класирам: Кандидат №2 «Лестранс» ЕООД, е ЕИК: 
127605423, със седалище и адрес на управление: с. Долина, общ. Каолиново, 
обл. Шумен, ул. «Чапаев» 2, представлявано от Хасан Етем Шанов - 
управител, е предложена обща цена 130 387 лв. /сто и тридесет хиляди триста осемдесет



и седем лева/ без ДДС и 156 464.40 лева с включен ДДС и други условия съгласно 
проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6519.35 лв.

За изпълнител на дейността за Обект 1, извършване на услуги за добив на дървесина 
- сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, товарене, транспорт до съответната станция, посочена в технологичния план и 
претоварване на дървесина на превозно средства, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“

О П Р Е Д Е Л Я М

за позиция № 1 - Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна 
станция, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от 
годишния план за ползване за 2016г. от горски насаждения, разположени в горски 
територии -  държавна собственост, товарене, транспорт и претоварване на дървесина на 
превозно средство, в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“ в отдели: 428/м, 45/в, 
бЗ/о, 1055/г, 1055/ж, 1030/е, 1030/п, 1030/ш, 1099/ж, 62/д, 11/а, 19/г, 98/в, 8/а, 436/д, 
422/и, 1039/е, 48/6, 47/а, 65/в с общо прогнозно количество дървесина в размер на 4688 
пл.куб.м.

«ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ» ЕООД, с. Венец, е ЕИК: 202342823 на Агенция по вписванията, 
със седалище и адрес на управление: с. Венец, Община Венец, ул. „Кирил и Методий” № 
19, представлявано от Бейзат Хабил Феим - управител, с предложена обща цена 129 000 
лв. /сто двадесет и девет хиляди лева/ без ДДС и 154 800 лева с включен ДДС и други 
условия съгласно проектодоговора, включително гаранция за изпълнение -  6450 лв., 
вносими по сметката на ДЛС Паламара - ТП на „СИДП” ДП Шумен.

От участие в конкурса за обекта няма отстранени участници

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто, от АПК, чл.34, ал.З 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 с оглед обстоятелството, че площта на определените 
временни складове е ограничена и наличието на отсечената дървесина затруднява 
сериозно изпълнението на извеждане на сечта във въпросния отдел, както и 
невъзможността да се осигури денонощна охрана на временния склад е налице опасност 
от кражба на отсечената дървесина

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 
„ДЛС Паламара” с. Венец, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 
съобщаването му.



Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл.81 
и сл. от гл.У1 на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Директорът 
на „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от 
глава X на АПК пред Шуменски Административен Съд;

Със спечелилия процедурата 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 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 открития 
конкурс за позицията от обекта за сведение и изпъди " уването й в
Интернет страницата на „Североизточно държавно п]

Шумен за сведение.
Копие от същата да се изпрати в „Североизп

ДИРЕКТОР ТП ДЛС

предприятие,, ДП


