
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
тn „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГОВ11ЩЕ·· 

адрес: гр.Т1>рговище,ПК 7700, ул. "Дар Освободwпел" №12,тел./факс: 06()/ 64850,email: dgs.turgo1,isl1tl!!ii1Jps/111m.:11.l>r; 

ЗАПОВЕД 

No ..!.i.!3 

rp. Търrовищеt./f:..Q.б. .. 2019 г. 

На основание чл. 62 ал. 1, т. 2 във връзка с чл.. 64, ал. 1. т. 1 от »Наредбапш за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горскипrе територии-дър;J1Савна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукпш" (обн.

в 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., из.\1. и
доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от
07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.), чл. 59 от АЛК н 
одобрен протокол за работата на комисия назначена с моя Зповед № 117 от 11.06.2019 г ., 
отразяващ резултатите от проведения търг с явно наддаване за продажба на прогнозно 
количество добита дървесина, от Обект № 2-,ЦГТ, отдели/подотдели: 18 ,,.м", 18 „н•1

, 18 ,,.11r", 
183 „а'(, 183 „е 1

\ 52 „г 1(
, 63 „з'1, 43 „ж•1

, 43 „г" с общо прогнозно количество от 379 11л. ,,,3

добита дървесина от ГП 2019 год., 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Търга с явно надцаване, за определяне на купувач на прогнозно количество добита 
дървесина по сортимептна ведомост от годишния план за ползването на дървесина за 2019 г ., от 
горски територии - държавна собственост, разположени в района на дейност на m ,ДГС 
Търговище", обявен no реда на чл. 66, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 от ,Лllредба
за условията и реда за възлаzане изпълнението на дейност�1. в горските mepumoptm -
държавна и общинска собственост, и за ползван.ето на дървесина и недървеси u горс1'и 
,�рооукти•• (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в с ила от 06.12.2011 г.; uзм. и доп., бр. 90 от
16.11.2012 г., UЗJ1·t. и до11. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от
07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.ОЗ.2019г., в сшш от 
29.03.2019г.), за Обект № 2-ДГТ с отдели: 18 „м", 18 „н'1

, 18 „ж", 183 „а", 183 „е'', 5:Z „г", 63
„з", 43 „ж", 43 „г", разпределено по сортимент съгласно посеченото в тръжните условия на 
търга, открит с Заповед № 104 от 23.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търrовище'· rp. 
Търговище. 

Към датата, определена като краен срок за подаване на заявления и оферти за участие в 
търга за Обект No 2-ДГТ, такива от страна на евентуални заинтересовани участниц,и не са 
постъпили. 

Заповедта подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 84, ал. 1 от 
АПК� в 14 дневен срок от съобщаването и, чрез m „ДГС Търrовище" гр. Търговище и/н,1в по 



съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК, в 14 дневен срок чрез ТП „ДГС Търговище"' гр. 
Търговище, пред Административен съд гр. Търговище 

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище и изпрати в „СИДП" ДП, гр. Шумен за сведение и публикуване на 
интернет страницата на предприятието. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение до всички участници, подали 
документи за участие в търга с явно наддаване, чрез писмено съобщение, в предвидения в 
закона ред, включително чрез електронна поща, ако такъв е бил посочен. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, чрез 
поставяне на видно място в административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

Контролът по изпълнение на заповедна възлагам на инж. Даниел Колев - зам. директор 
при ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

Съгласувал: инж. Даниел Колев, 
Зам.-директор при ТП „ ДГС Търговт 

Изготвил и проверил: Александър Кер> 
Юрисконсулт при ТП „ДГС Търговт 


