
 

       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 

 
Адрес:  гр. Върбица,ПК 9870, ул.”Септемврийско въстание“ №133,тел.05391/2106, 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№199 

     

гр. Върбица, 03.10.2019 г. 

 

На основание чл. 62 ал.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 30.09.2019 г. търг с явно наддаване, посочени в протокол от 

30.09.2019 г. на Комисията назначена със Заповед №195/30.09.2019 г.  на Директора на 

ТП “ДГС Върбица”,  

ОБЯВЯВАМ 
 

следната класация за Обект № 1946 от търг с явно наддаване по реда на чл.55 и сл. 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 предмет: „Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита 

дървесина  по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2019г от държавните горски територии, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС 

„Върбица“, открит със Заповед №185/13.09.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Върбица“ гр. 

Върбица. 
 

На първо място за Обект № 1946 класирам: Кандидат № 1 „Фагус Троян“ ООД – 

гр. Троян,  с ЕИК: 20274……, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, 

общ. Троян, обл. Ловеч, местност  …чл.. 59 от ЗЗЛД…. ,  представлявано от 

управителя …чл.. 59 от ЗЗЛД…. ,  представлявана на търга от пълномощника си 

…чл.. 59 от ЗЗЛД…. при следните параметри: 

1. Предложена обща крайна цена – 23 680,00 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин и 

осемдесет лева) без вкл. ДДС. 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 184.00 лева. 

3. Други условия съгласно проекто-договора и условията на процедурата. 
 

 Няма класиран на второ място участник. 
 

За изпълнител на дейността за Обект № 1946 от търг с явно наддаване по реда на 

чл.55 и сл. 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 предмет: „Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни 

количества добита дървесина  по сортиментна ведомост от годишен план за ползването 

на дървесина за 2019г от държавните горски територии, намиращи се в района на 

дейност на ТП ДГС „Върбица“, открит със Заповед №185/13.09.2019 г. на Директора на ТП 

ДГС „Върбица“ гр. Върбица. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М 
 

На първо място за Обект № 1946 класирам: Кандидат № 1 „Фагус Троян“ ООД – 

гр. Троян,  с ЕИК: 20274…… . ,  със седалище и адрес на управление: гр. Троян, 

общ. Троян, обл. Ловеч, местност  …чл.. 59 от ЗЗЛД…. ,  представлявано от 



 

управителя …чл.. 59 от ЗЗЛД…. ,  представлявана на търга от пълномощника си 

…чл.. 59 от ЗЗЛД…. при следните параметри: 

1. Предложена обща крайна цена – 23 680,00 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин и 

осемдесет лева) без вкл. ДДС. 

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 184.00 лева. 

3. Други условия съгласно проекто-договора и условията на процедурата. 
 

От участие в търга за обекта няма отстранени участници. 
 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто  от АПК, чл. 70, 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 
 

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 Върбица” гр. Върбица, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок 

от съобщаването му. 
 

Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на чл. 

81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, или по реда на чл. 

145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  Административен  Съд. 

Със спечелилия процедурата 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. 

Заповедта на основание чл. 23 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 търга за 

обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването ѝ в Интернет страницата на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.  

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие“ ДП 

Шумен за сведение. 

 
 

 

 

……….П……….. 

ИНЖ. ….чл. 59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП ДГС Върбица 

 

 


