
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГОВИЩЕ" 
адрес: гр.Търговище,ПК 7700, ул. "Цар Освободител" №22,тел./факс: 0601 64850,email: dgs.targovishte!a>dpshmiieii.by 

З А П О В Е Д 

№ JdO 

гр. Търговище/.К-. .Ш...2019 г. 

На основание чл. 62 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" (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., изм. 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 АПК и 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 № 3-ДГТ, отдели/подотдели: 194 „б", 135 „д", 37 „в", 5 „д", 73 „н", 14 „д", 108 „б", 
194 „а", 201 „г" с общо прогнозно количество от 436 пл. м3 добита дървесина от ГП 2019 год., 

НАРЕЖДАМ: 

I. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И КУПУВАЧ НА 
ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 3-ДГТ: 

„Стойкови Лес" ЕООД, гр. Търговище с ЕИК: 203131836 на Агенция по вписванията, 
със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Велико Търново" № 7, представлявано 
от управителя - Ася Димитрова Атанасова, с потвърдена обща цена 35 328,00 лв. (тридесет и 
пет хиляди триста двадесет и осем лева) без вкл. ДДС и други условия съгласно 
проектодоговора, на основание разпоредбата на чл. 61, ал. 10 от Наредбата. 

II. НА ВТОРО МЯСТО НЯМА КЛАСИРАН КАНДИДАТ 

Със спечелилия търга за ОБЕКТ № 3-ДГТ участник, да се сключи договор при спазване 
изискванията на чл. 35 от Наредбата. 

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

ИНЖ. СТЕЛА АТАНАСОВА 
директор на ТП „ДГС Търговище " 
упълномощена, съгласно Заповед № 19/ атигло.дпуг. 
на директора на СИДП ДП - гр. Шумен I / 

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

Изготвил и проверил: Александър 1 
Юрисконсулт при ТП „ДГС Търго. 


