
 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№297 

     

гр. Шумен, 20.08.2020 год. 

 

На основание чл. 62 ал. 1, т. 1, чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 78, 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; чл. 59 от 

АПК и  резултатите от проведения търг с явно наддаване  на  15.01.2020 г., посочени в протокол  

от …..01.2020 г. на Комисията назначена със Заповед № 20/15.01.2020 г., 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

Кандидат № 1 „ФАЗЕРЛЕС“ АД с ЕИК-828013698, на Агенция по вписванията и със 

седалище и адрес на управление: гр. Силистра ПК 7500, Промишлена зона - запад, общ. 

Силистра, обл. Силистра, представлявано на търга от упълномощения изпълнителния директор 

на акционерното дружество с потвърдена цена от 372 480,00 лв. (триста седемдесет и две 

хиляди четиристотин и осемдесет лева лева) без включен ДДС и 446 976,00 лева с включен 

ДДС, и другите условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 18 624,00 лв.,  за класиран на първо място и купувач,  с който да се сключи  5 (пет) 

годишен договор за предварителна покупко-продажба на прогнозно количество добита 

технологична дървесина, натоварена на превозно средство, от горски територии- държавна 

собственост на територията на ТП „ДЛС Балчик“, ТП „ДЛС Тервел“, ТП „ДГС Добрич“ и ТП 

„ДГС Генерал Тошево“ при „Североизточно държавно предприятие” ДП –Шумен по реда на чл. 

75, 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, „Наредбата“ наричана за краткост, разпределена по години и териториални 

поделения както следва:  

прогнозен обем от 5000 тона  за първата година от действието на договора и средно-

годишен прогнозен обем – по 10 000 тона за следващите 4 (четири) години от действието на 

дългосрочния договор за п р ед в арит елна  по купк о -пр од аж б а  н а  п ро гнозн о  ср едн о -

г оди шно кол ич еств о  до бит а  т е хн оло ги чн а  дъ р весин а  н а  ТИР - ст анци я , а  

и м енно :  

 

ТП ДГС, ДЛС 

Акация и единични количества от 

др.широколистни дървесни видове, 

през 2020 г. 

Прогнозно 

средно-годишно количество 
дървесина за периода 

2021-2024 г. 

Количество Ед. цена 
Обща 

стойност 

Акация и единични количества от 

др.широколистни дървесни видове 

тон лв./тон лв. тона/годишно 

          

технологична дървесина - 1 м. 20 74.00 1480.00   

технологична дървесина - 2 м. 20 75.00 1500.00   

ДЛС Балчик 40 х 2980.00 250 

технологична дървесина - 1 м. 0 74.00 0.00   



технологична дървесина - 2 м. 0 75.00 0.00   

ДЛС Тервел 0 х 0.00 250 

технологична дървесина - 1 м. 1500 74.00 111000.00   

технологична дървесина - 2 м. 1500 75.00 112500.00   

ДГС Добрич 3000 х 223500.00 5500 

технологична дървесина - 1 м. 1000 74.00 74000.00   

технологична дървесина - 2 м. 960 75.00 72000.00   

ДГС Генерал Тошево 1960 х 146000.00 4000 

          

технологична дървесина - 1 м. 2520 74.00 186480   

технологична дървесина - 2 м. 2480 75.00 186000   

Североизточно ДП Шумен 5000 x 372480.00 10000 

Достигната цена, лв. 372480.00 

Гаранция за изпълнение, лв. 18624.00 

 

Н я ма  кл а сира н  на  вт оро  м я сто  у част ник   

 

О т  у ча сти е  в  проц ед ура та  за  об ект а  н ям а  о т ст ран ен  к андид ат  и ли  

у ча ст ник   

 

Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл. 79 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. 79, 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 

с оглед обстоятелствата, че обемът на определените временни складове е ограничен и  

наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 

мероприятията във въпросните отдели, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 

временните складове обуславят 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 Централно управление на 

„СИДП“ ДП Шумен, 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. VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Министъра на 

земеделието, храните и горите,  чрез Директорa 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. 70, във връзка с чл. 78, 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 всички участници в търга за 

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

„Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 



Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от 

СИДП ДП Шумен и съответните Териториални поделения,  в чиито ГТ попадат насажденията 

обект на търга  за сведение и изпълнение,  и до  всички участници в търга за обекта за сведение.  

 

 

…………….заличено на основание на  

разпоредбите на ЗЗЛД ……….. 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

Директор на СИДП ДП-Шумен 

 

 

 

 


