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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 581 
     

гр. Шумен  15.11.2019год. 
 

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 15.11.2019г, посочени в протокол  от 
15.11.2019г. на Комисията назначена със Заповед №572/15.11.2019г., на основание 
разпоредбата на чл.63, 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 за класиран на първо 
място и купувач на действително добита на временен склад дървесина  от Обект №9, 
отдели: 152/г; 162/д; с общо количество от 113,76 пл. м. куб от Плана за ползването 
за 2019 от ДГТ  стопанисвани ТП ДГС „Шумен”  

 
О П Р Е Д Е Л Я М 

ЕООД „Каролина Комерс”, гр.Шумен, ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, на Агенция по 
вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул чл.59 от ЗЗЛД,, 
представлявано от управителят чл.59 от ЗЗЛД, и представлявано на търга от надлежно 
упълномощен представител с  потвърдена  цена от 7 141,80 лв. /седем хиляди сто 
четиридесет и един лев и осемдесет стотинки/ без ДДС и 8 570,16 лева с включен ДДС 
и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 357,09лв.  

 
Няма кла сиран  на  вт ор о  мяст о  у ча ст ник   
 
От участие в търга за обекта няма отстранени участници: 
 
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.34, 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 поради необходимост заложените лесовъдски 
мероприятия върху да бъдат извършени своевременно и в определен вегетационен 
период , както и обстоятелството, че обемът на определените временни складове е 
ограничен,  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 
„ДГС Шумен” гр. Шумен,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок 
от съобщаването му. 

Заповедта на основание чл.34 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. 

Заповедта на основание чл.62, 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  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 „ДГС Шумен” гр. Шумен   и  на 
„Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл. 59  от  
ЗЗ ЛД– старши лесничей при ТП ДГС Шумен  и чл. 59  от  З ЗЛ Д– р-л счетоводен 
отдел при ТП ДГС Шумен.  
 
      
ДИРЕКТОР ТП ДГС:…../П/….. чл.59 от ЗЗЛД 
/ инж. Мл. Манев / 
 


