
 

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  

 

№ 10 

гр. Омуртаг,08.01.2019 г. 

 

 На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 74, ал. 10, 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, чл. 59 

от АПК и резултатите от проведения на 04.01.2019 г., електронен търг с явно наддаване за 

продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен склад в Обект 17-3-2019, 

сортименти - Трупи за бичене с диаметър на т.к. от 30 до 49 см, Трупи за бичене с диаметър 

на т.к. 18 до 29 см, Обли греди - от дървесни вид бял бор,черен бор, зимен дъб, бук, благун, 

цер, габър, трепетлика, липа с общо прогнозно количество от  769,00 пл.м
3
 намиращи се на 

територията на ТП ДГС „Омуртаг“, електронна процедура № 7900-3588, посочени в 

протокол от 04.01.2019 г. на Комисията назначена със Заповед №5/ 04.01.2019 г.  

 

ПРЕКРАТЯВАМ, 

 

Електронна процедура № №7900-3588 за продажба чрез електронен търг на 

прогнозни количества добита дървесина намираща се на временен склад в Обект 17-3-2019, 

сортименти - Трупи за бичене с диаметър на т.к. от 30 до 49 см, Трупи за бичене с диаметър 

на т.к. 18 до 29 см, Обли греди - от дървесни вид бял бор,черен бор, зимен дъб, бук, благун, 

цер, габър, трепетлика, липа с общо прогнозно количество от 769,00 пл. м
3
 намиращ се на 

територията на ТП „ДГС Омуртаг”, открит със Заповед № 664/10.12.2018 г. на Директора 

на ТП ДГС Омуртаг със следните мотиви: 

 

 

В определения срок за подаване на наддавателни предложения за участие в 

електронната процедура за обекта няма постъпили такива 

 

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. 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 и чл. 61 от АПК, да се доведе до 



знанието на заинтересованите длъжностни лица, и всички участници в процедурата за 

обекта, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на ДГС „Омуртаг“ ТП на 

,,Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен.  

 

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие" ДП – 

Шумен за сведение.  

 

 

 

…………….П……………. 

 

ИНЖ…….чл.2 от ЗЗЛД………. 

Директор на ТП ДГС чл.2 от ЗЗЛД 

ТП 


