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З А П О В Е Д  

 № 563 

гр. Омуртаг, 11.12.2019 г. 

 

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 10.12.2019г, посочени в протокол от 10.12.2019г. на 

Комисията назначена със Заповед №560/10.12.2019г., 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 прогнозно количество стояща 

дървесина на корен от Обект 1911, отдел: 274,,к“, 277,,ф“, 277,,т“,  с общо прогнозно 

количество от 861 пл. м. куб. от Плана за ползването за 2019 г. от ДГТ стопанисвани от 

ТП ДГС „Омуртаг” 

 

ОПРЕДЕЛЯМ  
ООД „Алтея ”, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг ЕИК-83………… със седалище и 

адрес на управление: гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, ул…чл.59 от ЗЗЛД… представлявано на 

търга за обекта от …чл.59 от ЗЗЛД… - управител с потвърдена цена от 23 911,00лв. / 
двадесет и три хиляди деветстотин и единадесет лева/ без ДДС и 28 693,20 лева с включен 

ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 2 391,10 лв. 

 

Няма класиран на второ място участник 

 

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.62, 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 с оглед настъпващия зимен сезон и влошаването на метеорологичните 

условия 

 

 



 

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ  
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

с №563/11.12.2019 г. 

 
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се оспорва от 

участниците в търга за обекта по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК, чрез ТП ДГС „Омуртаг" 

пред Административен съд – Търговище в тридневен (3) срок от съобщаването му.  

 

Заповедта, може да се оспорва от участниците в търга за обекта по реда на чл. 81 и 

сл. от Глава VI от АПК в четиринадесет (14) дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на ,,Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен или по реда на чл. 145 и 

сл. от глава X на АПК пред Административен съд - Търговище.  

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 ТП 

ДГС „Омуртаг“ ТП и  на ,,Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен.  

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. …чл.59 от ЗЗЛД… 

– зам.-директор на ТП ДГС ,,Омуртаг“ и …чл.59 от ЗЗЛД… – р-л счетоводен отдел при ТП 

ДГС ,,Омуртаг“. 
 

 

 

 

 

ИНЖ. …чл.59 от ЗЗЛД…  
Директор на ТП ДГС ,,Омуртаг“ 

 


