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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТ 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГОЬИI 

адрес: гр.Търговище,ПК 7700, бул. "Цар Освободител"№22,тел./факс: 0601 64850,email: dgs.iargavishte&dpshumen.bz 

З А П О В Е Д 
№ Ж 

гр. Търговище/./.^.-.£?.4(2019 год. 

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 открит конкурс на 16.04.2019 г., посочени в протокол от 16.04.2019 г. на 
Комисията, назначена с моя Заповед № 83 от 16.04.2019 г., за класиране на първо място и 
изпълнител на дейностите от Обект № 1 - ДГТ включващ подотдели: 71 „т", 105 „в", 105 
„д", 172 „в", 5 „б", 90 „г", 26 „д", 42 „б", 200 „в", 200 „г", 200 „з", 206 „в", 214 „V, 274 „в" 
с общо прогнозно количество от 3 232 пл. куб. м. маркирана дървесина на територията на ТП 
„ДГС Търговище" 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
I. КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО H ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 

ДОБИВ НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ Обект № 1 - ДГТ: 

„Стойкови - Лес" ЕООД гр. Търговище с ЕИК: 203131836, със седалище и адрес 
на управление: гр. Търговище, ул. „Велико Търново", № 7, представлявано от Ася 
Димитрова Атанасова - в качеството й на управител, с предложена цена от 68 091,60 лв. 
(шестдесет и осем хиляди деветдесет и един лева и шестдесет стотинки) без вкл. ДДС и 
условията съгласно клаузите на проектодоговора 

II. НА ВТОРО МЯСТО НЯМА КЛАСИРАН КАНДИДАТ. 

Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от стойността за изпълнение на 
дейността, достигната по време на конкурса, е 3 404,58 лв. (три хиляди четиристотин и 
четири лева и петдесет и осем стотинки). 

Гаранция за изпълнение: 

Под формата на парична сума, се внася по сметната на ТП „ДГС Търговище" с IB AN: 
BG11СЕСВ979010Е5316200, BIC: CECBBGSF, при ТБ„Централна Кооперативна 
Банка"АД, клон Търговище. 

Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза 
на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, безусловна и неотменяема, същата ще бъде 
посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от възложителя, съгласно 
клаузите на договора. 



Със спечелилия открития конкурс за Обект № 1- ДГТ участник, да се сключи договор 
при спазване изискванията на 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 подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 84, ал. 1 
от АПК , в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез ТП ДГС „Търговище", гр.Търговище 
и/или по съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК, в 14 дневен срок чрез ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище, пред Административен съд гр. Търговище. 

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище и изпрати в „СИДП" ДП гр. Шумен, за сведение и публикуване 
на интернет страницата на стопанството. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение до всички участници, подали 
документи за участие в открития конкурс, чрез писмено съобщение, в предвидения в закона 
ред, включително чрез електронна поща, ако такава е била посочена. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани -лица, чрез 
поставяне на видно място в административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Даниел Колев - зам. директор 
на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 
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