
 

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  

№ 482 

гр. Омуртаг 26.11.2021 год. 

На основание чл.174 ал.2 от Закона за горите,  чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 74e, ал. 2 т. 

7 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  
 

ПРЕКРАТЯВАМ, 

 
Електронна процедура № №7900-4554 за продажба чрез електронен търг на прогнозни 

количества добита дървесина намираща се на временен склад в Обект 17-7-2021, 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 - от 

дървесни вид  бук, трепетлика с общо прогнозно количество от 73,00 пл. м3 намиращ се на 

територията на ТП „ДГС Омуртаг”, открит със Заповед №445/11.11.2021 г. на Директора на ТП ДГС 

Омуртаг със следните мотиви: 

  Установени са нарушения при откриването на търга, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; Установеното нарушение се 

изразява във следното: допусната е техническа грешка при определяне на началната цена за 

обекта, която не може да бъде отстранена, без това да промени условията, при които е обявен 

търга. 
 

На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл. 74е, ал. 4 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, както и необходимост на ТП от извършване на покупко-продажба  на добита 

дървесина 

 

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. 
 Контрола по изпълнението на заповедта 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”. 

 

 

 

 
………..П………… 

ИНЖ. …чл.59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП ДГС ,,Омуртаг“ 

 

За Директор инж. …чл.59 от ЗЗЛД…- зам.-директор на  ТП ,,ДГС Омуртаг“ 

Съгласно заповед за заместване №О-398/24.11.2021 г. на Директора на СИДП ДП 

 

 


