
 

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  

 № 419 

гр. Омуртаг, 02.10.2020 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 01.10.2020 г, посочени в протокол от 01.10.2020 г. на Комисията назначена 

със Заповед №413/01.10.2020 г., 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 добита дървесина намираща се 

на временен склад от Обект 2013, отдел: 352,,а“, 354,,с“, 343,,ш“, 334,,н“, 361,,з“ 362,,т“ 362,,р“. с 

общо прогнозно количество от 632 пл. м. куб. от Плана за ползването за 2020 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 п ълн о мо щникъ т  …чл.59 от ЗЗЛД… съ гл асно  п ълно м ощн о  №2566/2018 г. с 
потвърдена цена от 45  1 07 ,0 0 . / четиридесет и пет хиляди сто и седем лева/ без ДДС и 54 

128,40 лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 2 255,35 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. 

Преди сключване на договора за покупко-продажба на прогнозно количество добита 

дървесина, определеният за куповач, трябва да представи следните документи: 

1.  Удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, с валидност съгласно чл. 35, ал. 5 от 

Наредбата за дейностите в горските територии – с дата не по-рано от един  (1) месец, считано от датата 

определена за сключване на договора; 

2. Документ за внесена или учредена в полза на ТП „ДГС Омуртаг“ – гр. Омуртаг гаранция за 

изпълнение на договора; 

3.  Свидетелство за съдимост на управителите на кандидата или на лицата, овластени по реда на 

ТЗ да представляват търговеца; 



 

4. Документ от „СИДП” ДП – Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП и неговите териториални поделения – задължително в оригинал. 

  
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 №419 /02.10.2020 г. 

 
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.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 ДГС ,,Омуртаг“ – 

ТП на „Североизточно държавно предприятие„ ДП Шумен . 

 

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

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

,,Омуртаг“. 

 

 

 

 

 

 

 
 

………..П………… 

ИНЖ. …чл.59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП ДГС ,,Омуртаг“ 

 

 

 

 


