
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

З А П О В Е Д

№  РД -  10 -  116/ 27.03.2020 гол

11а основание чл. 23. ад. I. т. 2 ввв връчка е ча. 24. аа. I. г. 4. във врч.чка е ча. 69. аа. I. ча. 65. аа.
I. ча. 53. аа. 2 ог ..Наредба ча условията и реда ча вътчагане ичпьлнепиечо на дейност в горскиIе 
1еригорни държавна и общинска еобст веиос]. и ча подчванечо на дървесина и педървесни юри.ч 
продукт” (Паредбача! вьв врч.чка с открита е моя Заповед АТ РД-10-8742.03.2020 [. процедура ;т 
провеждане па процедира .лърг е чаГшо наддаване" ча продажчба на промючно кодичеедво дървесина <ч 
ОООК 1 203120 ог чери триааипя обхвач на I 11 Д1 (7 Мъглиж. и предвид саепипе

МОТИВИ:
1. Н Държавен вестник, брой 28 от 24 март 2020 I. е обнародван Закон ча мерките и действията по 

време па ичвъпредночо поаожение. обявено е Решение на 11ародпот свбрание си 13 март 2020 г. 1 |редви ! 
рачпоредбача на ча. 3 оч ппгирапня чакон и обекчивпача ввчможноег срокъч на пчвьнредночо поаожеппе 
да бъде удължен. чо ча сдопапегвочо се явява иеобходимосчча да предприеме навременни п конкречни 
операчпвни мерки и дсйспшя. конт да обеднена! дейпос! 1а м\ и финансоват м\ стабилност.

2. С писмо е ич.\. Л1> 9 1 -279/25.03.2020г. на Замесп I и к-м и н пс г 1,ра на чемедениечо. храните н гори I е 
на държавите предприятия. управляващи трекиче и аовни ечопаиегва. са дадени укачания >,а 
предприемане па мерки п дейегвпя. в уеаовмяга па ичвънредпочо положение. е це.ч предогврачявапе па 
офипагеднггге пкопомнческп последици ча предпрпя тяга. респективно ча дч.ржавача.

( огде.ч на I ореич.чожепо го.
НАРЕЖДАМ:

1. 11рекрач'ява.м оч кричача е моя Заповед № РД-10-87/12.03.2020 г. процедчрача провеждане на ч ьр> 
е чайио наддаване ча продажба па прогпочио количество стояща дървесина на корен ог Обект 203120 
попадащ в района на дейност па 111 ДГС Мм дпж.

2. С оглед чапачвапе интересите па стопанството във връчка е ичпь.1ненпечо на Годишния пдан :а 
реа.чнчания на .дврвеенна. па основание чл. 60 оч А11К. впи връчка е чл. 23. ад. 3 от Наредбата допускам 
предварително ггигьлпеиие на настоящата чаповед.

3. Настоящата ;аповед да се публикува в интернет страницата па Д11/Д1 V. Контрол по ичпълнетге 
на чаповедча въчлакъм на чам.директора на I II ДГС Мъглиж - ипж.Красимир Димов.
Заповедта в частта. в коя го е допуснато предварителното й пчпълнение чюже да бъде обжалвана о: 
ташггересованиче сграпп пред Д д.мтте!ратвен съд СЗара Загора, на основание чл. 60. ал. 4 оч АПК I' 
|риднсвеп срок оч съобщаването й.

11ас1ояща1а чаповед може да се обжалва чрс> Директра на I II ДГС Ммдиж пре , 
Лдмиписчративен сьд - С чара За: ора и/или прел Директора на ..ЮИД1 Г  Д11 гр. Сливен по реда на А11К 
в четиринадесет .шевен срок оч'съобщаването й.
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