
 

З А П О В Е Д 

№ 045/27.02.2019 год. 

На основание чл. 60, ал.1 предложение трето и четвърто  от АПК, чл. 63, ал.2 от 

Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и 

общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти чл.88, ал.1 

т.3 от АПК, за  привеждане  в предварително изпълнение на заповед № 044/27.02.2019 

г. на Директора на ОП „Разградлес“   за определяне на спечелил  търг с явно надаване 

за покупко-продажба на добита дървесина от широколистни дървесни видове, добита 

от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност 

на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 19001 и декларация ОГ-12-

104/27.02.2019 г. от „Лес груп“ ООД 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 

 

1.Допускам предварително изпълнение на заповед № 044 /27.02.2019г. на Директора на 

ОП „Разградлес“   за определяне на спечелил търг с явно надаване за покупко-продажба 

на добита дървесина от широколистни дървесни видове, добита от общинските горски 

територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ 

при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 19001, за да се защитят особено важни обществени 

интереси с цел осигуряване финансов ресурс за предприятието от закъснението на 

които ще последва значителна и трудно поправима вреда, с оглед предотвратяване на 

посегателства върху собствеността на дървесината от местното население. 

Разпореждането подлежи на обжалване по реда на чл.60, ал.4 от АПК. 

2. Класираният на първо място по т.1 от заповед № 044 /27.02.2019г. е длъжен да 

сключи договор за продажба на добита дървесина с Директора на ОП „Разградлес“ в 

едноседмичен срок от влизане в сила на настоящата заповед. 

3. Копие от настоящата заповед да се постави на мястото за обяви в ОП 

„Разградлес“  и да се връчи на всички заитересовани страни и на  гл. счетоводител на 

ОП „Разградлес“ по  реда на чл.61 от АПК.  

4. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК  в 14-дневен срок от 

съобщаването на заинтересованите лица.  

5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община 

Разград. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж.Джавид 

Джавидов –лесничей при ОП „Разградлес. 

  

ИНЖ. МИЛЕНА МАНЕВА 

Директор на ОП Разградлес 
 

Изготвил:  

Обслужващ юрисконсулт 

               Антоанета Тонева 

 


