
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

ЗАПОВЕД

№  .. / . .  Р.З-. ^

Във връзка с проведен открит конкурс за услугата товарене, подвоз до претоварна 
станция и претоварване, и товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен 
склад до всички селища намиращи се в териториалния обхват на ТП ДГС Мъглиж, обект 
№ 183402, на основание на чл. 10 ал.1 т.З и чл.12 ал.1 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, заповед № РД- 
10-86/16.04.2018 год. за провеждане на открит конкурс и на основание протокол на комисия 
от 02.05.2017 год., определям :

На ПЪРВО МЯСТО :
„ДАНИ - ЛЕС” ЕООД гр.Мъглиж, при обща прогнозна стойност на обекта без ДДС: 

13300,00 лв. /тринадесет хиляди и триста лева/.

На основание чл.34, ал.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост, във връзка с чл.60, 
ал. 1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, във връзка с 
подадено писмено искане вх. № ОД-00-18/03.05.2018г. от „ДАНИ - ЛЕС” ЕООД 
гр.Мъглиж, с което участниците в проведения открит конкурс са заявили желание да се 
допусне предварително изпълнение на заповедта.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от 
съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДП ДП ТП ДЕС Мъглиж пред Административен 
съд Стара Загора.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен 
срок от съобщаването му чрез ЮИДП ДП ТП ДГС Мъглиж пред Административен съд 
Стара Загора по реда на АПК

Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите 
лица в три дневен срок и да се публикува по реда на чл.62 ал.2 от Наредбата.

Директор ТП ДГС Мъглиж
/инж .1


