
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

ЗАПОВЕД

№ РД -  10 -  372/20Л2.2019 год.

Във връзка с проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 
на корен - Обект № 203104 на основание чл.66 ал.1 т. 1 и ал.2 т.2, във връзка с чл.69 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-10-323/03.12.2019 год. за провеждане на търг с тайно наддаване и на 
основание протокол на комисия от 19.12.2019 год., чиито мотиви възприемам изцяло като 
законосъобразни и правилни, определям:

1.На ПЪРВО МЯСТО за обект № 203104: „НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр.Павел баня, с 
предложена цена за обекта без ДДС: 45575,00 лв. /четиридесет и пет хиляди петстотин 
седемдесет и пет 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-00-191/20.12.2019 год. на „НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр.Павел баня, с 
което участниците в проведеният търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество 
стояща дървесина на корен, са заявили желание да се допусне предварително изпълнение на 
зг поведта.

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

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок 
от съобщаването му чрез ЮИДП ДП ТП ДЕС 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: заличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 
/инж.Тошо Петров/


