
 

 

 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 114 
     

гр. Нови пазар 08.10.2019год. 

 

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; чл.59 от АПК и  резултатите от проведения търг с 

явно наддаване  на 08.10.2019г, посочени в протокол  от 08.10.2019г. на Комисията назначена 

със Заповед №113/08.10.2019г., на основание разпоредбата на чл.63, ал.2, 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 за 

класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от 

Обект №1, отделен обект, от държавен поземлен имот №52009.339.16 в урбанизирана 

територия собственост на МЗХГ  в района на землището на гр.Нови пазар,  обявен по  реда на 

чл.55 и сл. от Наредба 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. - 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.; … посл. изм. и доп., бр.26 от 29.02.2019 г., в сила от 29.02.2019), с общо 

прогнозно количество от 143 пл. м.
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О П Р Е Д Е Л Я М 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар ЕИК- ЧЛ.59 ОТ ЗЗЛД на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление ЧЛ.59 ОТ ЗЗЛД, представлявано от ЧЛ.59 

ОТ ЗЗЛД – управител с потвърдена  цена от 5 965,00лв. /пет хиляди деветстотин шестдесет и 

пет лева/ без ДДС и 7 158,00лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, 

вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 298,25лв 

 

Н я м а  к л а си р а н  н а  в т о р о  м я ст о  у ча ст н и к   

 

От участие в търга за обекта няма отстранени участници: 

 

Със спечелилия търга  участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 

ЗЗД,  чл.35 и 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 

 

На основание чл.60, ал.1, предложение трето и четвърто,  от АПК, чл.34, 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 

поради необходимост от спешно извършване на сечта на дърветата в поземления имот с оглед 

предотвратяване нанасяне на щети на съседни поземлени имоти в които има изградени  обекти 

обслужващи жителите на гр. Нови пазар  



 

РАЗПОРЕЖДАМ 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

участниците в търга за обекта по реда на чл.60, ал.4 от АПК, чрез ТП „ДГС Нови пазар” гр. 

Нови пазар,  пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му. 

Заповедта на основание чл.34 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,   подлежи на оспорване от участниците 

в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК  пред Шуменски  

Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.23, ал.2  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 за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен и 

Община Нови пазар за сведение.  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. И. Стефанов – зам. 

директор при ТП ДГС Н.пазар и В. Неделчева – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………п………………………… 

/ инж. П. Хинева / 

 
Проверил:………п……… 

(ЧЛ.59 ОТ ЗЗЛД – зам. директор при ТП ДГС Нови пазар) 

 

Съгласувал:……п……….. 

(ЧЛ.59 ОТ ЗЗЛД – обслужващ юрист при ТП ДГС Нови пазар) 
 

Изготвил:………п…….. 

(ЧЛ.59 ОТ ЗЗЛД –лесничей  при ТП ДГС Нови пазар) 


