
 

 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№217 
     

гр. Шумен, 01.06.2021год. 

 

На основание чл.62 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 търг с 

явно наддаване  на 01.06.2021г, посочени в протокол  от 01.06.2021г. на Комисията назначена 

със Заповед № 215/01.06.2021г., на основание разпоредбата на чл.62, 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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозни количества добита технологична 

дървесина, в т.ч. акация – натоварена на превозно средство на ТИР-станция, по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021год, от държавни горски 

територии (ДГТ), намиращи се в района на дейност на СИДП ДП – Шумен - Обект 1-

Технологична дървесина от меки, иглолистни и твърди широколистни дървесни видове, в 

т.ч. акация, от държавните горски територии в обхвата на дейност на териториалните 

поделения при СИДП с административен център на управление – областите ШУМЕН И 

ТЪРГОВИЩЕ, а именно: ТП ДГС Търговище, ТП ДГС Омуртаг, ТП ДЛС Черни Лом, гр. 

Попово, ТП ДГС Шумен, ТП ДГС Върбица, ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Нови пазар, ТП 

ДЛС Паламара, с. Венец, ТП ДГС Преслав., с общо прогнозно количество от 18910 тона 

обявена за провеждане  със Заповед № 195/14.05.2021 на Директора на "СИДП" ДП Шумен,  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Кроношпан България“ гр.Бургас, ЕИК-102063228 гр.Бургас, П.К.8000, 

Северозападна промишлена зона , представлявано на търга от упълномощения си представител  

……. заличено на основание ЗЗЛД ……  В. Търново с потвърдена  цена от 1 363 740,00лв/един 

милион триста шестдесет и три хиляди седемстотин и четиридесет лева/ без ДДС и 1 636 

488,00лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 68 187,00 лв.  

 

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

 
От участие в процедурата за обекта няма недопуснати  и отстранени кандидати.  

 

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

ЗЗД,  чл. 35 и чл.70 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-



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 въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 

временния склад 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 СИДП ДП Шумен, гр. 

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

 

Заповедта на основание чл.70, 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,   подлежи на оспорване от участниците 

в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез СИДП ДП Шумен, гр. 

Шумен, пред Шуменски  Административен  Съд. 

 

Заповедта на основание чл.70, ал.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  и чл.61 от АПК да се доведе до 

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

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ……. заличено на основание 

ЗЗЛД ……    при СИДП ДП Шумен.  

 

 

ДИРЕКТОР СИДП ДП Шумен: (П) ……. заличено на основание ЗЗЛД ……   

/ ……. заличено на основание ЗЗЛД ……  / 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


