
З А П О В Е Д 

 

№  620/22.12.2022 год. 

 

На основание моя Заповед № 606 от 16.12.2022 год. и Заповед №494/ 18.11.2022г. на 

директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 23, 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 и 

поради допусната явна техническа грешка в така цитираната моя заповед по-горе 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1.Изменям моя Заповед № 606 от 16.12.2022 год. Както следва: 

да се чете за вярно следното  

 

ЗА ОБЕКТ № 2 

 

Прогнозно количество в пл.куб.м. - 3946, пределна стойност 161532.00 лв. /сто шестдесет 

и една хиляди петстотин тридесет и два лева/ без ДДС. 

 Класиран на първо място: „Експрес лес” ЕООД, ЕИК 200555566,Долни чифлик,                        

обл. Варна при предложена цена от 161532.00 лв. /сто шестдесет и една хиляди 

петстотин тридесет и два лева/ без ДДС. 

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

Гаранция- 8076,60/осем хиляди седемдесет и шест  лева и шестдесет ст/ 

Срок за изпълнение - 31.12.2023 г. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейност по добива на дървесина от горските насаждения, 

разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДЛС Шерба“ от 

годишния план за ползване на дървесина 2023 год. и при изискванията на технологичен 

план за добив на дървесина“, за Обект 2 Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 

3946, „Експрес лес ” ЕООД, ЕИК 200555566,Долни чифлик, обл. Варна, представляван от 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -управител, при предложена цена от 161532.00 лв. /сто 

шестдесет и една хиляди петстотин тридесет и два лева/ без ДДС. 

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

Гаранция- 8076,60/осем хиляди седемдесет и шест  лева и шестдесет ст// 

Срок за изпълнение - 31.12.2023 г. 

Други условия - съгласно проектодоговора и условията на процедурата  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите служители на                        

ТП „ДЛС Шерба“ за сведение и изпълнение. 

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на СИДП ДП –                 

гр. Шумен, да бъде поставена на видно място в сградата на ТП „ДЛС Шерба“  

Копие от настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на ТП „ДЛС 

Шерба“с. Старо Оряхово, в чиито район на дейност се намират насажденията от обекта – 

предмет на настоящия търг. 

 

 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Директор на ТП „ДЛС Шерба“ 

 

 

 


