
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГ ЛИЖ

З А П О В Е Д

№  РД -  10 -  115/ 27.03.2020 гол.

11а основание чл. 23. ад. I. г. 2 вьв врьчка е ч.|. 24. а.I. I. г. 4. вч.в врьиса е ч.в 69. аа. 1. ча. 65. ад.
I. ча. 53. аа. 2 от ..Наредба ча условия’!а и реда ча въчлагане нчиъа!1С1ш е т  на д ей ност в горски ю 
1ериторни - дьржавпа н общинска собсдвенос!. и ча подаването па дървесина и недървесни трепи  
нрод\К 1 И" (1 (аредбащ) вьв връчка е открита е моя Заповед .N2' РД-10-86/12.03.2020 г. процедура 
провеждане на иропетура ..търг с тайно наддаване'' ча продажба па про! почио коаичество дървесина ж  
обек I 203121ог о :ригорпалния оохваг на ! I I Д1 ( ' Мъглиж. и предвид снедпше

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

време на пчв’ьнредното поаожение. обявено с Решение на Народното събрание от 13 марч 2020 I . Предвид 
рачпореабата на ча. 3 ог цшпрания чакон и обективната възможност срокч.ч па извънредното положение 
да биде \ чьажеп. то ;а стопанството се явява необходимостта да предприеме навременни и конкретни 
операшвни мерки и действия, които да обезпечат' дейността му и финансовата му стабилност.

2. (3 писмо е пч\. .N2 9!-279/25.03.202.01. на Заместник-министъра на земеделието. храните и горите 
па дьржавпиче предприяч ия. управляващи трети те  и ловни стопанства. са дадени окачания ча 
предприемане на мерки и действия, в медовият на извънредното положение. е цел предотвратяване на 
о I ринчиелннче икономически иосаедипи ча предирия I инча. респективно ча държавата.

Г  отаед па !’оре1то ж сн о ч о .
НАРТ/КДАМ:

1. 11рекрач явам о I кричата е моя Заповед №• РД-10-86/12.03,2020 т. пронеду ра ча провеждане на ч вр! 
с чайпо тидаване ча продажба на нрогночпо коанчесгвчч стояща дървесина на корен оч' Обекч 203121. 

попадащ в района на дейност на ТГ1 ДГС Мчдаиж.
2. (3 отаед чапачване инчереспче на етопанегвочо вч.в връчка с ичт.дпението на Годишния план ;а 

реадичания на дървесина, на основание ча. 60 от А МК. във връчка с ча. 23. ад. 3 от Наредбата допускам 
нредваричелно ичпълпение на настоящата чаповед.

3. Настоящата чаповед да се иубликхва в интернет страницата па Д11 Д1 СЗ Контрол по ичпъ.чненп^ 
па чаповедча възлагам па чам.директора на I II Д1V Мъглиж - инж.Красимир Димов.
Заповедта в часчча. в която е допхеначо предварителното й ичичсшение може да бъде обжалвана 01 

чаинчересовапите страни пред Админисчративен сь.т Стара Загора, па основание ча. 60. ад. 4 от АПК в
|рпдневеп срок’ оч сч.общаванего й.

11асчоящата чаповед може да се обжалва чреч Директора на 111 ДГС Мъглиж пред 
Административен съд - С тара Загора и/и.чи пред Директора на ..Ю ИД1Г ДП -  гр. Сливен по реда на АПК 
в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.

Директор ТП ДГС: ниичен съгласно Ч./.2 ИЛД 
/инж. Гошо Петров/


