
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

З А П О В Е Д 
№ ПО-06-244/29.07.2019 год. 

 
 На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите, чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК във връзка с 
допусната техническа грешка в текста на моя Заповед № ПО-06-228/19.07.2019 г. издадена на 

основание  чл. 24, ал.2 от Административно – процесуалния кодекс, чл. 62, ал.1, т.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 от тях 

/”Наредбата”/, във връзка с чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за откриване на процедура търг с явно 

наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 1744А /отд. 

295 „а”, „б”, „в”/ по реда на чл.49, ал.1, т.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” /Наредбата/, включена в годишния 

план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” 

                                                       НАРЕЖДАМ: 
 1. Публикуваният текст в моя Заповед № ПО-06-228/19.07.2019 г. – „т.1 Класиран на първо 

място -  размера на потвърдената цена за Обект № 1944А /отд. 295 „а”, „б”, „в”/ - 43 386 
/четиридесет и три хиляди триста осемдесет и шест лева/ без включено ДДС 

 ДА СЕ ЧЕТЕ: 

„т.1 Класиран на първо място -  размера на потвърдената цена за Обект № 1944А /отд. 295 „а”, 

„б”, „в”/ - 43 796 /четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и шест лева/ без 

включено ДДС 

 2. Публикуваният текст в моя Заповед № ПО-06-228/19.07.2019 г. – „т.1 Класиран на второ 

място -  размера на потвърдената цена за Обект № 1944А /отд. 295 „а”, „б”, „в”/ - 42 976 
/четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева/ без включено ДДС 

 

 ДА СЕ ЧЕТЕ: 
„т.1 Класиран на първо място -  размера на потвърдената цена за Обект № 1944А /отд. 295 „а”, 

„б”, „в”/ - 43 386 /четиридесет и три хиляди триста осемдесет и шест лева/ без включено 

ДДС 

 3. В останалата част публикувана Заповед № ПО-06-228/19.07.2019 г. и одобрена към нея 
документация остават без изменения. 

 4. Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен ред на основание чл.84, 

ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС Сливен” пред Директора на 
„Югоизточно държавно предприятие – Сливен” ДП и/или по съдебен  ред, съгласно чл. 149, ал.1 

от АПК в 14-дневен срок чрез ТП „ДГС Сливен” пред Административен съд – гр.Сливен. 

 5. Възлагам на длъжностно лице Добромира Андонова – Юрисконсулт при ТП „ДГС 
Сливен” да организира незабавно публикуването на настоящата заповед в срок до края на 

работния ден на интернет страницата на „Югоизточно държавно предприятие – Сливен” ДП за 

сведение на заинтересованите лица, както и да уведоми лицата закупили документация за участие 

към настоящия момент за настъпилите изменения. 
ДА/ДА     

     

                                                         Директор ТП „ДГС Сливен”: …../п/…… 

                                                                                                                                 /инж. Д. Димов/ 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


