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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

�.;У' СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГОВIПДЕ'· 

адрес: гр. Търговище,ПК 7700, ул. "Цар Освободител" J\'о22,тел./факс: 0601 64850,email: dgs.raгgm:islue�'i..rdJlslmmen. /1::;_ 

ЗАПОВЕД 

№..ldl 

гр. Търговище/.//с.':2-(.2019 г. 

На основание чл. 62 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 64, ал. 1. т. 1 от „Наредбата за условияпш

и реда за възлагапе изnълиепието па дейности в горските територии-държавиа 11 

об1цинска собсп�веносп1, и за 11олзване1110 на дървесина и недървесни горски прDдук11и1" (оПн. 
в ДЕ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90011116.11.2012 г .. юл1. 11 
доп ДЕ бр.96 0111 02.12.20162. в сила 0111 02.12.2016г., uзм., бр.55 0111 07.07.2017г., в с11ла от 
07.07.2017г., 11зм. 11 доп, ДЕ бр.26 от 29.03.20192, в сила от 29.03.2019г.), чл. 59 от АПК 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 № 4-ДГТ, отдели/подотдели: 135 „л", 155 „д", 156
„д", 156 „е", 155 „еи, 162 „з", с общо прогнозно количество от 233 пл. �7'-t3 добита дървесина от 
гп 2019 год., 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Търга с явно наддаване, за определяне на купувач на прогнозно количество доб,па 
дървесина по сортиментна ведомост от годишния план за ползването на дървесина за 2019 г., от 
горски територии - държавна собственост, разположени в района на дейност на ТП „ДГС 
Търговище", обявен по реда на чл. 66, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 69, ал. l от Jlaper)iia
за ус.ловилпш и реда за възлагане изпълнението на дей11ос11и1 в горс1<ип1е п1еритории -
дърJ1савна и обtt{инска собсп�веносп�, и за ползванеп�о на дървесина и недървесии 2орс1,11 
продукти" (обн. в ДЕ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в cw,a от 06.12.2011 2.; изм. 11 доп, бр. 90 om 
16.11.2012 г., изм. и доп. ДЕ бр.96 от 02.12.20162. в czma от 02.12.2016г., 1ш1., бр.55 пт 
07.07.20172., в сzша от 07.07.2017г., изм. и доп, ДЕ бр)6 от 29.03.2019г., в c11.m r1111 

29.03.2019г.), за Обект № 4-ДГТ с отдели: 135 „л", 155 „д", 156 „д", 156 „е", 155 „е", 162 „1".

разпределено по сортимент съгласно посеченото в тръжните условия на търга, открит с Заповед 
№ l 04 от 23.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

Към датата, определена като краен срок за подаване на заявления и оферти за участие в 
търга за Обект № 4-ДГТ, такива от страна на евентуални заинтересовани участници 11с С'1 

постъпили. 
Заповедта подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 84. ал. 1 сн 

АПК, в 14 дневен срок от съобшаването и, чрез ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище и/илн по 
съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК, в 14 дневен срок чрез ТП „ДГС Търгов11ще„ 1р. 
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. 

ч 

Изготвил u проверил: Александър Кермс 
Юрисконсулт при ТП „ДГС Търговтце 

Съгласувал: инж. Даниел Колев, 
Зам.-директор при ТП „ДГС Търговии/i 


