
 

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН” 
гр.Шумен, ул.,,Петра” №1, ет.5; факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg 

 
З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ 548 

 
гр. Шумен, 04.11.2019 г. 

 
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 04.11.2019г, открит 
конкурс посочени в протокол от 01.11.2019г. на Комисията назначена със Заповед 
№547/04.11.2019г., ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения открит конкурс за определяне 
на изпълнител на дейности: „Подготовка на почвата за залесяване – механизирано отваряне на 
дупки , с размери 60х60 см в горски територии – общинска собственост, в Обект №1 - отдели: 
117-р; 127-о; 128-ч стопанисвани от ТП ДГС Шумен държавна собственост в района на дейност на 
ТП “ДГС Шумен” открита с Заповед №515 от 17.10.2019 г., на Директора на ТП „ДГС Шумен” 
гр.Шумен. 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Кандидат №1. ЕООД 
„Биг Диг Транс” гр.Шумен, ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със седалище и адрес 
на управление: гр. Шумен чл.59 от ЗЗЛД , представлявано на конкурса от чл.59 от ЗЗЛД – управител, 
при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 1 003,20лв без вкл. ДДС / хиляда и три лева и двадесет 
стотинки / без вкл. ДДС и 1 203,84лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 50,16лв. 
3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 
Няма класиран  на  вт оро  мяст о  участ ник .  
От участи е  в  п р оц едур ата  за  обек та  н ям а   отстр ан ен и  участн и ц и  и  офер ти .  

  
За изпълнител на дейността с предмет: „Подготовка на почвата за залесяване – 

механизирано отваряне на дупки , с размери 60х60 см в горски територии – общинска 
собственост, в Обект №1 - отдели: 117-р; 127-о; 128-ч стопанисвани от ТП ДГС Шумен държавна 
собственост в района на дейност на ТП “ДГС Шумен” открита с Заповед №515 от 17.10.2019 г., на 
Директора на ТП „ДГС Шумен” гр.Шумен 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
ЕООД „Биг Диг Транс” гр.Шумен, ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, на Агенция по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен чл.59 от ЗЗЛД , представлявано на конкурса от чл.59 от 
ЗЗЛД– управител, при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 1 003,20лв без вкл. ДДС / хиляда и три лева и двадесет 
стотинки / без вкл. ДДС и 1 203,84лв с вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 50,16лв. 
3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 
Със спечелилия конкурса  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 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 2019г. 

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 ДГС„Шумен” гр. Шумен,  пред 
Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

 
Заповедта на основание 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 обекта по реда на 
чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от 
съобщаването й. 

 
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 инж. чл.59 от ЗЗЛД – зам. директор 
при ТП ДГС Шумен и чл.59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Шумен.  
 
      
ДИРЕКТОР ТП ДГС:………П…….чл.59 от ЗЗЛД 
/ инж.Мл.Манев / 
 


