
ЮГОИЗТОЧНО.ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

ЗАПОВЕД
№ РД -  10 -  106/ 24.03.2020 г.

Вч.в р,ръчка с проведен гьрг с гайно наддаване ча продажба ма слояща дървесина 
на корен Обект А» 2031IX на основание чл.66 ал.1 1.1 н ад.2 1.2. вч>в врч.чка е ч.ч.бб ад.1 от 
11аредба ча ссдовтпа и реда ча въч.имане ичньдненнего на дейиоет в треките  територии 
държавна н общинска собственост, и ча нодчването на дьрвееина и нсдървесни горски 
нродекгн. чановед .N1’ .N2 РД-10-82 06.03.2020 г. ча провеждане на гърг с чайно наддаване и на 
основание протокол па комисия оч 23.02.2020 г.. чннто мотиви вь щрие.мам нчцядо като 
чаконосьобрачни и нравидни. определям:

1.11а ПЪРВО М ЯСГО ча обекл Л1> 203118: ..Д1ЛТ.Л" ! ,()()Д с.Дснавнн. с предложена цена ча 
обекча бе м ДДС. 45402.00 лв..-чел иридесе г и п о  хиляди чеч ирисчопш и два дева/.

11а основание чл.54. ад.З оч Наредба ча условията и реда ча вч>ч.чагане ичнълненисчо на 
д ей но ст  в тр а е ш е  черичории държавна и общинска собсчвеносч. във връчка е чд.60. ал.1 оч 
А11К рачнореждам предвартедно ичпьлнение на наслоящача чановед. вчдч връчка е нодадено 
писмено искане В \.№  РД-10-82/Н24.03.2020 г. на ..ДРЛТ/С Г.ООД с.Дунавци, е което 
\ ч а с ти ц и  че в проведеният чърг с чамно наддаване ча продажба на нрогночно кодичеечво 
слояща дч.рвесина на корен, са чаявидн желание да се допусне иредварнчедно ичнъднение на 
чановедча.

Пасгоящага чановед може да оьде оожадвана в чел иринадесет дневен срок оч 
съобщаването н но реда на Л! 1К чреч Ю14Д11 Д11 111 ДГС \4ь1.чиж пред Административен съд 
14 ара Ти ора.

Рачгюрежданечо ча предвартедно ичнъднение подлежи на обжалване в тридневен срок 
от сьобщаванечо м\ чреч ЮИД11 Д11 N1 ДГС Мъглиж пред Административен съд Стара 
Загора но ре та на Л11К.

11астоящача чановед да се съобщи по реда на чд.61 оч А11К на чаинчересованиче лица в 
чри дневен срок и да се публикува по реда па чд.62 ад.2 01 Наредбата.

Директор ТП ДГС: заличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 
/ипж.Т. Петров/


