
 

ТЕРИТОРИАЛНО  ПОДЕЛЕНИЕ  
ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО – ОМУРТАГ 

п.к.7900 гр.Омуртаг, ул.”Георги Сава Раковски” № 21, централа 0605/6-21-54e-mail:dgs.omurtag@dpshumen.bg,  
 

 

З А П О В Е Д  

 № 408 

гр. Омуртаг, 10.09.2019 г. 
 

На основание чл.62, ал.1, т.2 и чл.64, 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 (Обн. - ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; 

изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.; … посл. изм. и доп., бр.26 от 29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019), 

чл.59 от Административно процесуалния кодекс, с настоящата заповед 
 

 

ПРЕКРАТЯВАМ 

  
Търга с явно наддаване за прогнозна продажба на дървесина намираща се на временен склад 

от годишен план за ползването на дървесина за 2019 год. от държавните горски територии на ТП 

ДГС „Омуртаг“, обявен по реда на чл.55 и сл. 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 (Обн. - ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; 

изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.; … посл. изм. и доп., бр.26 от 29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019), за 

Обект №1909, отдели:  194,,к“, 234,,ж“, 235,,д“, 235,,з“, 280,,и“, 282,,е“, 282,,г“, 293,,к“, 293,,п“, 

295,,у“, 295,,ц“, с общо прогнозно количество от 839 пл. м. куб; от ГПП на ДГТ на ТП ДГС 

,,Омуртаг“ за 2019г,разпределено по сортименти съгласно посоченото в тръжните условия, открит със 

Заповед №369/19.08.2019 г на Директора на ТП ДГС ,,Омуртаг“, със следните мотиви:  
 

Към датата определена като краен срок за подаване на заявления и оферти за участие н 

търга за Обект №1909 , такива от страна на евентуални заинтересовани лица, кандидати и 

участници не са постъпили.  
 

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 предстоящото 

влошаването на метеорологичните условия, невъзможността да се осигури денонощна охрана 

на временния склад, което от своя страна обуславя създаване на предпоставки за кражба на 

отсечената дървесина респективно нанасяне на материални щети на ДГТ.  
 

РАЗПОРЕЖДАМ  

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД  

с  №408/10.09.2019 год. 

 
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 Омуртаг” гр. Омуртаг, пред Търговишки 
Административен Съд в тридневен (3) срок от съобщаването му.  

Заповедта подлежи на оспорване от съответните заинтересовани лица по смисъла на АПК по реда 
на чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Търговишки Административен Съд.  



Заповедта на основание 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 (Обн. - ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 

90 от 16.11.2012 г.; … посл. изм. и доп., бр.26 от 29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019), и чл.61 от АПК да 

се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от ТП ДГС ,,Омуртаг“, за сведение и 

изпълнение. 

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС 

,,Омуртаг“ гр.Омуртаг. 

Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в интернет 

страницата предприятието. 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. …чл.59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП ДГС ,,Омуртаг“ 

 

 

 


