
 

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  

 

№ 11 

гр. Омуртаг,08.01.2019 г. 

 

 На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 74, ал. 10 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 17-4-2019, 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, червен дъб, 

габър, трепетлика, липа с общо прогнозно количество от 1 385,00 пл.м
3
 намиращи се на 

територията на ТП ДГС „Омуртаг“, електронна процедура № 7900-3589, посочени в 

протокол от 04.01.2019 г. на Комисията назначена със Заповед № 06/ 04.01.2019 г.  

 

ОБЯВЯВАМ, 

 

следната класация по проведения електронен търг  по реда на чл. 74 вр. чл. 66, ал. 2, 

т. 5 за определяне на КУПУВАЧ и сключване на договор за покупко-продажба на прогнозно 

количество добита дървесина на временен склад в Обект 17-4-2019, 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, дърва 

за огрев от дървесни вид зимен дъб, бук, благун, цер, габър трепетлика, липа с общо 

прогнозно количество от 1 337,00 пл.м
3
 намиращи се на територията на ТП ДГС „Омуртаг“, 

електронна процедура №7900-3388 към СИДП ДП – гр. Шумен, открит със Заповед № 

665/10.12.2018 г. на директора на ТП ДГС Омуртаг:  

 

На първо място за Обект 17-4-2019 класирам: „Алтея“ ООД, гр. Омуртаг, ЕИК: 

…….чл.2 от ЗЗЛД………, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: 

гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, …….чл.2 от ЗЗЛД………, представлявано от 

…….чл.2 от ЗЗЛД………с потвърдена цена от 121 345.00 лв. ( сто  двадесет и една хиляди 

триста четиридесет и пет лева ) без вкл. ДДС и 145 614.00 лева с включен ДДС, както и други 

условия, съгласно проекто-договора вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 6 

067.25 лв.  

 

Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти.  

 

От участие в електронния търг за Обект 17-4-2019 няма отстранени кандидати.  



 

Със спечелилия търга участник, директора на ТП ,,ДГС Омуртаг” да сключи договор 

при спазване изискванията на ЗЗД, чл. 35 и чл. 73 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 условията за 

провеждане на електронен търг.  

 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл. 70, 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 предотвратяване похабяването на добитата дървесина, както и 

обстоятелствата, че на временните складове във въпросните отдели, е невъзможно да се 

осигури денонощна охрана което обуславя създаване на предпоставки от кражба на 

отсечената дървесина с нанасяне на щети на ДГТ  

 

 
РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

  

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. 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 

 


