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З А П О В Е Д 

№ 68/24.02.2023г. 
за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект № 2 

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, във връзка с чл.174, ал.2 от 

Закона за горите и отразени резултати в Протокол на Комисията от 21.02.2023г., назначена 

със Заповед № 61/21.02.2023г на Директора на ТП ДЛС Шерба за провеждане на 

ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител и възлагане изпълнение на дейности 

по ползване на дървесина от горски насаждения 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 2023 

год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина,  

предназначена за предоставяне  по чл. 193 от ЗГ, съгласно  Приложение № 1- 

неразделна част от конкурсните условия за участие“ 

ЗА ОБЕКТ №1  - Прогнозно количество маса в пл.куб.м 280 пл. куб. метри - пределна 

стойност- 11244.00 лв. /единадесет хиляди двеста четиридесет и четири лева/ без ДДС 

Класиран на първо място: „ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД, ЕИК206841599, с адрес на 

управление гр. Варна, п.к. 9009, ЖК Младост, бл. 142, вх. 8, ет. 7, ап. 179, обл. Варна, 

предложена цена за изпълнение на услугата в размер на 11244.00 лв. /единадесет хиляди 

двеста четиридесет и четири лева/ без ДДС. 

          Класиран на второ место- няма 

Отстранени участници- няма 

Гаранция-  562.20 лв /петстотин шестдесет и два лева и 20 стотинки/ 

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 маса в пл.куб.м. -  280 пл. куб. метри - „ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД, 

ЕИК206841599, с адрес на управление гр. Варна, п.к. 9009, ЖК Младост, бл. 142, вх. 8, ет. 

7, ап. 179, обл. Варна при предложена цена  в размер 11244.00 лв. /единадесет хиляди 

двеста четиридесет и четири лева/ без ДДС. 

Гаранция-  562.20 лв /петстотин шестдесет и два лева и 20 стотинки/ 
Срок за изпълнение - 31.12.2023 г. 
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Други условия - съгласно проектодоговора и условията на процедурата  

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

ЗЗД,  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 второ(защита на особено важни обществени 

интереси) и трето(при опасност до бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението 

на акта) и четвърто (закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда), 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  МОТИВИТЕ, 

че  е необходимо предвидените лесовъдски мероприятия в насажденията да бъдат 

проведени преди края на извънвегетационния период , както и обстоятелството,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 ТП ДЛС„Шерба” с. 

Старо Оряхово,  пред Варненски Административен Съд в тридневен срок от 

съобщаването му. 

Заповедта,   на осн. чл. 23, ал 5 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 позицията от обекта по реда на чл. 145 и сл. от гл.Х на АПК, 

в четиринадесет дневен срок от съобщаването й на заинтересованите чрез Директора на 

ТП ДЛС Шерба към„Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен,   пред 

Варненски  Административен  Съд. 

 

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 

позицията от обекта 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. 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на (заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД) – зам. директор при ТП ДЛС Шерба и (заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД)– РСО – Гл.счетоводител при       ТП ДЛС Шерба.  
 

инж. Й. Радославов   

ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“  


