
 

 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 27 

     

гр. Нови пазар  19.02.2021год. 

 

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 19.02.2021год, посочени в протокол  от 19.02.2021год. на Комисията 

назначена със Заповед № 26/19.02.2021год., на основание разпоредбата на чл.62, 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 за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество добита дървесина 

на временен склад от Обект №1, отдели: 249/е; 414/б с общо прогнозно количество добита 

дървесина на временен склад от 200 пр. м. куб; от Държавни горски територии(ДГТ) в 

района на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“ - ГПП 2021год., открит със Заповед 

№15/02.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“,  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Поп-Дан“ с. Косово,  ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД  на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление чл.59 от ЗЗЛД  , представлявано на търга от управителя чл.59 

от ЗЗЛД  с потвърдена  цена от 8 400,00лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС и 10 

080,00лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 420,00лв 

Няма класиран  на  вт оро  мяст о  участ ник   

 

От  участ ие  в  процедурат а  за  обект а  няма от ст ранени  кандидат и:  

 

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.70, 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 с оглед обстоятелствата, че обемът на определените временни складове е ограничен и  

наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 

мероприятията във въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 



временния склад обуславят създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с 

нанасяне на щети на ДГТ. 

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.70, 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП 

ДГС„Нови пазар” гр. Нови пазар, пред Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.70, ал.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  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 ДГС„Нови 

пазар” гр. Нови пазар, ТП на  „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  – зам. 

директор при ТП ДГС Н.пазар и чл.59 от ЗЗЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………П…………………. 

/ инж. чл.59 от ЗЗЛД   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 28 

     

гр. Нови пазар  19.02.2021год. 

 

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 19.02.2021год, посочени в протокол  от 19.02.2021год. на Комисията 

назначена със Заповед № 26/19.02.2021год., на основание разпоредбата на чл.62, 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 за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество добита дървесина 

на временен склад от Обект №2, отдели: 274/а; 274/б с общо прогнозно количество добита 

дървесина на временен склад от 550 пр. м. куб.; от Държавни горски територии(ДГТ) в 

района на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“ - ГПП 2021год., открит със Заповед 

№15/02.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“,  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕТ „Бинго – Наталия Николова”, с. Никола Козлево, ЕИК- чл.59 от ЗЗЛД  , на 

Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: с.Никола Козлево, Община 

Никола Козлево чл.59 от ЗЗЛД  , представлявано чл.59 от ЗЗЛД  – управител и, представлявано 

на търга от чл.59 от ЗЗЛД  – надлежно упълномощен представител с потвърдена  цена от 

23 100,00лв. /двадесет и три хиляди и сто лева/ без ДДС и 27 720,00лева с включен ДДС и 

други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 

1155,00лв 

Няма класиран  на  вт оро  мяст о  участ ник   

 

От  участ ие  в  процедурат а  за  обект а  няма от ст ранени  кандидат и:  

 

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.70, 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 с оглед обстоятелствата, че обемът на определените временни складове е ограничен и  

наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 



мероприятията във въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 

временния склад обуславят създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с 

нанасяне на щети на ДГТ. 

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.70, 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП 

ДГС„Нови пазар” гр. Нови пазар, пред Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.70, ал.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  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 ДГС„Нови 

пазар” гр. Нови пазар, ТП на  „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  – зам. 

директор при ТП ДГС Н.пазар и чл.59 от ЗЗЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………П……………………. 

/ инж. чл.59 от ЗЗЛД   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 29 

     

гр. Нови пазар  19.02.2021год. 

 

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 19.02.2021год, посочени в протокол  от 19.02.2021год. на Комисията 

назначена със Заповед № 26/19.02.2021год., на основание разпоредбата на чл.62, 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 за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество добита дървесина 

на временен склад от Обект №3, отдели: 275/а; 401/б с общо прогнозно количество добита 

дървесина на временен склад от 400 пр. м. куб.; от Държавни горски територии(ДГТ) в 

района на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“ - ГПП 2021год., открит със Заповед 

№15/02.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“,  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Борлес 66“, гр. Каспичан ЕИК- чл.59 от ЗЗЛД   на Агенция по вписванията, 

със седалище и адрес на управление чл.59 от ЗЗЛД  , представлявано на търга от чл.59 от ЗЗЛД   

- управител с потвърдена  цена от 16 800,00лв. /шестнадесет хиляди и осемстотин лева/ без 

ДДС и 20 160,00лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция 

за изпълнение на договора в размер на 840,00лв 

Няма класиран  н а  вт оро  мяст о  участ ник   

 

От  участ ие  в  процедурат а  за  обект а  няма от ст ранени  кандидат и:  

 

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.70, 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 с оглед обстоятелствата, че обемът на определените временни складове е ограничен и  

наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 

мероприятията във въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 



временния склад обуславят създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с 

нанасяне на щети на ДГТ. 

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.70, 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП 

ДГС„Нови пазар” гр. Нови пазар, пред Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.70, ал.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  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 ДГС„Нови 

пазар” гр. Нови пазар, ТП на  „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  – зам. 

директор при ТП ДГС Н.пазар и чл.59 от ЗЗЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:………………П………………. 

/ инж. чл.59 от ЗЗЛД   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 30 

     

гр. Нови пазар  19.02.2021год. 

 

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 19.02.2021год, посочени в протокол  от 19.02.2021год. на Комисията 

назначена със Заповед № 26/19.02.2021год., на основание разпоредбата на чл.62, 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 за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество добита дървесина 

на временен склад от Обект №4, отдели: 244/е; 247/в; 258/а, 389/г, 400/б с общо прогнозно 

количество добита дървесина на временен склад от 300 пр. м. куб.; от Държавни горски 

територии(ДГТ) в района на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“ - ГПП 2021год., открит със 

Заповед №15/02.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“,  

  

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

ЕООД „Дидо 2020“ гр. Каспичан,  ЕИК- чл.59 от ЗЗЛД    на Агенция по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: гр.Каспичан, общ. Каспичан, ул чл.59 от ЗЗЛД  , 

представлявано на търга от чл.59 от ЗЗЛД  – управител с потвърдена  цена от 12 600,00лв. 

/дванадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС и 15 120,00лева с включен ДДС и други 

условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 

630,00лв 

Няма класиран  на  вт оро  мяст о  участ ник   

 

От  участ ие  в  процедурат а  за  обект а  няма от ст ранени  кандидат и:  

 

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.70, 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 с оглед обстоятелствата, че обемът на определените временни складове е ограничен и  

наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 

мероприятията във въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 



временния склад обуславят създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с 

нанасяне на щети на ДГТ. 

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.70, 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП 

ДГС„Нови пазар” гр. Нови пазар, пред Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.70, ал.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  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 ДГС„Нови 

пазар” гр. Нови пазар, ТП на  „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж чл.59 от ЗЗЛД  – зам. 

директор при ТП ДГС Н.пазар и  чл.59 от ЗЗЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:…………П………………………. 

/ инж. чл.59 от ЗЗЛД   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 31 

     

гр. Нови пазар  19.02.2021год. 

 

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 19.02.2021год, посочени в протокол  от 19.02.2021год. на Комисията 

назначена със Заповед № 26/19.02.2021год., на основание разпоредбата на чл.62, 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 за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество добита дървесина 

на временен склад от Обект №5, отдели: 262/г; 275/б с общо прогнозно количество добита 

дървесина на временен склад от 550 пр. м. куб; от Държавни горски територии(ДГТ) в 

района на дейност на ТП „ДГС Нови пазар“ - ГПП 2021год., открит със Заповед 

№15/02.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“,  

  

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: гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, ул. 

чл.59 от ЗЗЛД  , представлявано на търга от чл.59 от ЗЗЛД  – управител с потвърдена  цена от 

23 100,00лв. /двадесет и три хиляди и сто лева/ без ДДС и 27 720,00лева с включен ДДС и 

други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на 

1155,00лв 

Няма класиран  на  вт оро  мяст о  участ ник   

 

От  участ ие  в  процеду рат а  за  обект а  няма от ст ранени  кандидат и:  

 

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.70, 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 с оглед обстоятелствата, че обемът на определените временни складове е ограничен и  

наличието на отсечената дървесина затруднява сериозно изпълнението на извеждане на 

мероприятията във въпросния отдел, а невъзможността да се осигури денонощна охрана на 



временния склад обуславят създаване на предпоставки от кражба на отсечената дървесина с 

нанасяне на щети на ДГТ. 

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.70, 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,   подлежи на оспорване от 

участниците в процедурата за обекта по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП 

ДГС„Нови пазар” гр. Нови пазар, пред Шуменски  Административен  Съд. 

Заповедта на основание чл.70, ал.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  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 ДГС„Нови 

пазар” гр. Нови пазар, ТП на  „Североизточно държавно предприятие„  ДП Шумен  .  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  – зам. 

директор при ТП ДГС Н.пазар и чл.59 от ЗЗЛД  – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Н.пазар.  

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……………П…………………. 

/ инж. чл.59 от ЗЗЛД  / 

 

 

 


