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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№377 

 

     

гр. Шумен  19.10 .2016год. 

 

 

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 конкурс 

на 17.10.2016г, посочени в протокол  от 17.10.2016г. на Комисията назначена със Заповед 

№367/17.10.2016г, за класиран на първо място и изпълнител на дейностите: „Извършване 

на пълна механизирана почвоподготовка в Обект №1  отдел-129/к, с площ от 19 декара в 

ДГТ, в обхвата на дейност на ТП „ДГС Шумен“ - дейност по смисъла на чл.10, ал.1, т.7 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, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /Обн.ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./  открита с 

Заповед № 352 от 03.10.2016 г. 

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

EООД „Арн Сервиз Комерсиал”, гр.София, ЕИК-121439973 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Подуяне, ж.к. „Сухата река”, 

бул. "Ботевградско шосе"бл.51, вх.А, ет.8, ап.29, представлявано от Петър Митев Арнаудов – 

управител при следните параметри на окончателната му оферта: Предложена цена за един 

декар-319,325лв(триста и деветнадесет лева тридесет и две стотинки и пет десети) без вкл. 

ДДС и обща цена за извършване на дейността от 6 067,18 лв. /шест хиляди, шестдесет и седем 

лева и осемнадесет стотинки/ без ДДС, разпределена по видове дейности  и  други условия 

съгласно образеца на ценовата оферта на ТП ДГС Шумен и проектодоговора , вкл. гаранция за 

изпълнение в размер на 303,36лв. 

 

Няма класиран на  второ място поради липса на подадени оферти.  

 

От участие в процедурата няма отстранени кандидати. 

 

Със спечелилия процедурата участник, да се сключи договор при спазване изискванията 

на, 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. 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.70, ал.3 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-
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държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

и с оглед обстоятелството, че е необходимо извършването  на почвоподготовката да се 

осъществи в кратки срокове преди настъпване на зимния сезон 

 

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 Шумен” гр. 

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

 

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в процедурата за позицията  по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ 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 Х на 

АПК  пред Шуменски  Административен  Съд. 

 

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  и чл.61 от АПК да се доведе до 

знанието на заинтересованите длъжностни лица, и всички участници в процедурата за 

позицията за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на 

„Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

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

за сведение. 

 

 

 

     ДИРЕКТОР ТП ДГС:      (П) 

            / инж.Мл. Манев/ 

 

 

 
Изготвил: (П) 

(Фетие Шабанова – техн. Сътрудник при ТП ДГС Шумен)  

 

 

Съгласувал: (П) 

( адв. Евг. Гандев – обсл. юрист към ТП ДГС Шумен) 

 

 

 

Проверил: (П) 

(инж. Т. Геронтиев – зам. директор при ТП ДГС Шумен) 

 

 

 

  


