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З А П О В Е Д 
 

№ 377/14.09.2022 год. 

                                
 за класиране на участниците и определяне на изпълнител за обект № III 

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 8.09.2022г, открит конкурс посочени в протокол от 8.09.2022г. на 

Комисията назначена със Заповед 364/08.09.2022г. на Директора на ТП ДЛС Шерба, 

 ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне на 

изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП 

ДЛС „Шерба“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина, съгласно Приложение 

№ 1 – неразделна част от конкурсните условия за участие”,  открит със Заповед 

364/08.09.2022г год.. на Директора на ТП ДЛС Шерба, във връзка със Заповед № 

523/16.08.2022 г. на Директора на „СИДП” ДП-гр.Шумен. 
ЗА ОБЕКТ № III 

 
Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 721, пределна стойност – 

25956,00 лв. без ДДС ,  

 Класиран на първо място: „Авто Трейд 08” ЕООД 200129940 с адрес на управление, гр. 

Долни чифлик, ул. „Ботевска” 32, при предложена цена в размер на 25956.00 лв. /двадесет и 

пет хиляди, деветстотин петдесет и шест лева/ 
 

1. На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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, КЛАСИРАМ „Авто Трейд 08” ЕООД 200129940 с 

адрес на управление, гр. Долни чифлик, ул. „Ботевска” 32, представлявано от 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – управител, при следните параметри на 

окончателната оферта:  

Предложена цена в размер на 25956.00 лв. /двадесетипет хиляди деветстотин 

петдесет и шест лева лева/ без ДДС. 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1297.80лв.  

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата  
4Класиран на второ и следващо място: няма 

5 Отстранени участници- няма. 

За изпълнител на дейността с предмет: „Възлагане добива на дървесина от 

горските насаждения, разположени в горските територии – държавна и общинска 

собственост при ТП ДЛС ” Шерба” от годишния план за ползване на дървесина за 

2022 год. и при изискванията на технологичния план за добив на дървесина” 

 Определям - „Авто Трейд 08” ЕООД 200129940 с адрес на управление, гр. Долни 
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чифлик, ул. „Ботевска” 32, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) – управител, при следните параметри на окончателната оферта:  

1.Предложена обща крайна цена – цена в размер на 25956.00 лв. /двадесет и пет 

хиляди деветстотин петдесет и шест лева лева/ без ДДС. 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5%.  

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата  

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

ЗЗД и 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.23 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 е необходимо предвидените 

лесовъдки мероприятия в насажденията да бъдат проведени в съответния периоди до 

края на 2022г, като непровеждането им в тези периоди ще доведе до сериозно 

затруднение на изпълнението с последваща значителна вреда с оглед развитието на 

естествените биологични процеси в насажденията  

РАЗПОРЕЖДАМ  

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД  

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

обжалване от участниците в процедурата за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез 

ТП „ДЛС Шерба” с. Старо Оряхово, пред Варненски Административен Съд в 

тридневен срок от съобщаването му.  

Заповедта на основание чл.23, 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 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 на „Североизточно държавно предприятие„ ДП 

Шумен” .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на (заличено на осн. чл. 

59 от ЗЗЛД)  – Зам. директор при ТП ДГС Шерба и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – 

РСО-Гл.счетоводител при ТП ДЛС Шерба.  

 

 

 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 


