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ЗАПОВЕД № 269 
гр. Попово/20.10.2021 год. 

 

       Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №422/01.10.2021г. на Директора на 

„СИДП“ ДП гр.Шумен и одобрен протокол на комисия, назначена със Заповед №262/19.10.2021г., 

отразяващ резултатите от проведения открит конкурс, открит със Заповед №254/04.10.2021г. за 

възлагане добив на дървесина от годишен план за ползване 2021 год. от горски насаждения, 

разположени в горски територии–държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни 

Лом“ гр.Попово 

 

 

I.УСТАНОВИХ: 
        В определения срок за участие в обявения открит конкурс за ОБЕКТ №2115 е регистриран 

следния кандидат по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

         Кандидат №1 «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД - гр. Попово, с депозирана оферта за участие с 
вх.№3227/18.10.2021г. в 15:50 часа. 
      След запознаване с цялостната документация събрана в хода на проведената процедура и 
резултатите от работата на комисията, установих, че участника е доказал, че е търговец по 
смисъла на Търговския закон, с внесена в срок гаранция за участие, както и всички изискуеми 
декларации по образец, приложени към тръжната документация, с което потвърждавам 
решението на комисията за допускане на същия до етапа на отваряне на ценовото предложение. 
     Ценовото предложение на кандидат №1 «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД за обект №2115 е с 

предлагана обща крайна цена за извършване на дейността в обекта: 30 888.00 лв. (тридесет 

хиляди, осемстотин осемдесет и осем лева) без вкл. ДДС.   

     Мотивиран от изложеното 

 

II.РЕШИХ: 
        Потвърждавам решението на комисията, че с представените доказателства участникът се е 
придържал към изискванията за участие в конкурса и същия е представил оферта, която 
отговаря на предварително обявените условия на органа, открил процедурата и не са налице 
обстоятелствата по смисъла на чл.22, ал.4 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. Ценовото предложение на депозиралия 
оферта участник отговаря на предварително обявения от възложителя критерий за оценка и не 
надхвърля определената от Възложителя стойност за извършване на дейността в обекта, над 
която пределна стойност не се допуска депозиране на оферта, съгласно утвърдените условия за 
участие. 
   С оглед резултатите от открития конкурс, проведен при условията на чл.22, ал.13 от Наредбата, 
след като съобразих, че не са налице условията на чл.24, ал.1 за прекратяване на конкурсната 
процедура, 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 издавам настоящата заповед, с която 
 



III.КЛАСИРАМ 

      На основание чл.22, ал.17 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, след проведен открит конкурс за възлагане 
изпълнението на дейности по чл.10, ал.1, т.1 от същата в ОБЕКТ № 2115 на ПЪРВО МЯСТО:   
      
      «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД гр. Попово, ЕИК:125537219, с предложена обща крайна цена за 
извършване на дейността в обекта: 30 888.00 лв. без вкл. ДДС, и останалите задължителни 
изисквания по ценовата оферта. 
 
        Няма класиран на второ място кандидат, поради липса на подадена оферта за участие за 
обекта. 
 

IV.ОПРЕДЕЛЯМ 

            За ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно 
Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС, 
извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина, от годишния план за ползване 
на дървесина  за 2021 год. от горски насаждения, разположени в горски територии - 
държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово“ за ОБЕКТ 
№2115, отдели/подотдели : 79 –в; 233-о; 361-е, с общо прогнозно количество 1386 пл.куб.м. 
маркирана дървесина  
 
       «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД с ЕИК:125537219, със седалище и адрес на управление: обл. 
Търговище, общ. Попово, гр. Попово, жк. «Русаля» бл.48, вх. Б, ап.9, с предложена обща крайна 
цена за извършване на дейността в обекта: 30 888.00 лв. (тридесет хиляди, осемстотин осемдесет 
и осем лева) без ДДС, върху която сума ДДС се дължи отделно. 
 
 

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

       1.Препис от настоящата Заповед да се  изпрати на СИДП ДП- гр. Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието, както и да се постави на мястото за 

обяви в административната сграда на ТП ДЛС  „Черни Лом“ гр.Попово. 

       1.2. Препис от настоящата Заповед, ведно с Протокола от работата на комисията да се 

публикуват в интернет страницата на ТП ДЛС “Черни Лом“ гр. Попово, 

dls.cherni_lom@dpshumen.bg, раздел „Процедури“. При публикуване на документите да се заличава 

информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва 

основанието за заличаване. 

         1.3. Препис от настоящата Заповед, на основание чл.23, ал.4 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 да се доведе до знанието на 

заинтересованите лица и всички участници в процедурата по реда на чл.61 от АПК , за сведение и 

изпълнение. 

         2.Договор с класирания на първо място и определен за изпълнител кандидат за съответния 

обект следва да бъде сключен в 14 дн. срок от съобщаването на заповедта за определяне на 

изпълнител, при спазване на предварително обявените условия и разпоредбите на 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. 

         3. При отказ на определеният за изпълнител участник да сключи в срок договор, внесената от 

него гаранция за участие да бъде задържана в полза на ТП ДЛС „Черни Лом”. 

         4. На основание чл.60 от АПК вр. чл.23, ал.3 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, с цел защита интересите на 
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стопанството в посока бърза реализация на възлаганата дейност и отчитане на резултати,  

допускам  предварително изпълнение на настоящата заповед.  

        4.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез 

административния орган, издал заповедта пред Административен съд гр. Търговище в тридневен 

срок от съобщаването й. 

         5. На основание чл.23, ал.5 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, заповедта подлежи на оспорване от съответните заинтересовани 

лица по смисъла на АПК по реда на чл.145 и сл. от гл. X на АПК чрез ТП ДЛС „Черни Лом“ пред 

Административен съд гр. Търговище. 

       6. На основание чл.23, ал.4 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 чл.61 от АПК да се доведе до знанието на всички заинтересовани 

лица по смисъла на АПК за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в ел. преписка в 

интернет страницата на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, раздел „Процедури“. 

       7.Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Станислава Караманолева- 

специалист лесовъдство при ТП ДЛС „Черни Лом”  гр. Попово. 

 
 

                                            Зам. ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Черни Лом” : ….чл.59 от ЗЗЛД…..…. 
                           Оправомощен със Заповед №422/01.10.2021г.   

                                                                                                  
                                                                                                    /инж. АТАНАС ДИМИТРОВ/ 

 


