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ЗАПОВЕД №314 
гр. Попово/10.11.2021 год. 

 
       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 и Протокол №1 от 09.11.2021г. на комисия, назначена със Заповед 
№313/09.11.2021г. за провеждане на договаряне,  за извършване на механизирано почистване на 
площи за залесяване и механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, 
разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни 
Лом“  
 

I.ОБЯВЯВАМ: 
         
       Класирането на кандидатите по проведената процедура - договаряне по реда на чл.25-26 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 
за определяне на изпълнител на дейността, с предмет „Извършване на механизирано почистване 
на площи за залесяване и механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски 
насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП 
ДЛС „Черни Лом“, открита със Заповед №296/29.10.2021г. за Обект № 1 „Механизирано 
почистване на площта от издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-35 см и дисковане 
на площите в отд. 74-1, 183-3, 191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в 
отд. 74-1“ с общо количество от 82 дка и 100 бр. дупки, пределна цена за обекта- 4521.77 лв. без 
ДДС, гаранция за участие 226.08 лв., съгласно критерий – най-ниска крайна обща цена за обекта в 
български лева без включен данък върху добавената стойност. 
 
        На първо място КЛАСИРАМ: 
        Кандидат №1 ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ - с. Славяново, общ. Попово, ул. 
«Т.Бъчваров» №16, с ЕИК: 125043697, с управител Юмюгюл Алиева Ферадова, при предложена 
обща крайна цена за извършване на дейността от 4520.00 лв. (четири хиляди, петстотин и 
двадесет лева) без вкл. ДДС и останалите параметри на ценова оферта. 
       Няма класиран на второ място участник. 
       От участие в процедурата за обекта няма отстранени кандидати. 
          

II.ОПРЕДЕЛЯМ 
 

            За ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността с предмет: „Извършване на механизирано почистване на 
площи за залесяване и механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, 
разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни 
Лом“, за ОБЕКТ № 1 
         ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ със седалище и адрес на управление:  с. Славяново, общ. 
Попово, ул. «Т.Бъчваров» №16, вписано в ТР при Агенция по вписвания с ЕИК: 125043697,  при 
следните параметри на оферта: 
       1. Предложена обща крайна цена за извършване на дейността в обекта от 4520.00 лв. (четири 
хиляди, петстотин и двадесет лева, нула стотинки) без вкл. ДДС. 
       2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 226.05 лв. 
       3. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 



 
 

III.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. 

       2.На основание чл.26, ал.8 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, Протокол №1 от 09.11.2021г. от работата на комисията да се 

изпрати на „СИДП“ ДП- Шумен за сведение и публикуване на интернет страницата на 

предприятието. 

      3. Препис от настоящата Заповед, ведно с Протокола №1 да се публикуват в интернет 

страницата на ТП ДЛС „Черни Лом“, 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. 

        4. Договор с класирания на първо място и определен за изпълнител кандидат за обект №1 

следва да бъде сключен в 14 дн.срок от съобщаване на настоящата Заповед, 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. 

        5. 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”.   

        6. 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 оглед участието само на един 

кандидат в проведеното договаряне за Обект №1, липсата на други заинтересовани лица и 

необходимостта от запазване интересите на стопанството в посока бърза реализация на 

възлаганата дейност и отчитане на резултати, допускам  предварително изпълнение на 

настоящата заповед.  

        6.1.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. 

         7. 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. 

       8. На основание чл.23, ал.4 и чл.26, ал.8 от Наредбата, настоящата заповед ведно с протокол 

№1 да се доведат до знанието на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.61 от АПК  за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването им в ел. преписка в интернет страницата на ТП 

ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, раздел „Процедури“. 

         9. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Атанас Димитров- заместник 

директор при ТП ДЛС „Черни Лом”  гр. Попово. 

 

 
Директор на ТП  ДЛС „Черни Лом”: ….…чл.59 от ЗЗЛД..... 

          
                                                    / инж. ПЕТЪР ПЕТРОВ/ 
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