
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН
ТИ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

Възприемам мотивите на комисията:
УТВЪРЖДАВАМ: 1шшчен съгласно чл.2 ЗЗЛД 

/инж.Т.Петров/

П Р О Т О К О Л

Днес 08.06.2020 г. във връзка със Заповед № РД-10-169/20.05.2020 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, 
комисия назначена със Заповед№ РД-10-191/08.06.2020 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Красимир Иванов Димов -  зам.директор ТГ1 ДГС Мъглиж - лесовъд,
СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Манчева- ТП ДГС Мъглиж - икономист.
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Атанасова Атанасова юрист Стара Загора,
се събра на заседание в 10:00 часа в сградата на Държавно Горско Стопанство гр.Мъглиж за да проведе 

процедура продажба на стояща дървесина на корен чрез : ..търг с тайно наддаване" от обект № 203134.
Присъстваха 3 /три/ члена на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на чл.49 

ал.1т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ.

За обект № 203134 е регистриран 1/един/кандидат за участие, а именно:
Оферта с Вх. № ОД-03-23, 08:55 часа/04.06.2020 г. от ..АЙ РУМ ЛЕС" ЕООД гр.Плачковци. ул. „Белият 

камък” № 6, вх. А; ЕИК 201115598.

Комисията извърши проверка на присъстващите кандидати :
„АЙ РУМ ЛЕС" ЕООД гр.Плачковци. представлявано от Рая Ангелова Георгиева.

След отваряне на пликовете с офертите и проверка на представените документи, отразени в справка за 
представени документи от участниците, комисията допуска до участие :

За обект № 203134 - „АЙ РУМ ЛЕС” ЕООД гр.Плачковци.

Комисията пристъпи към отваряна на пликовете с „ Предлагана цена ,. на допуснатите участници.
Комисията извърши класиране на офертите на участниците, отразено в Протокол за класиране, 

неразделна част от настоящия протокол.

За обект № 203134 на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник :
„АЙ РУМ ЛЕС" ЕООД гр.Плачковци, с предложена цена за обекта без ДДС: 26478,00 лв./двадесет и шест 

хиляди четиристотин седемдесет и осем лева'.

В резултат на проведения търг с тайно наддаване и извършеното* класиране, комисията предлага на 
Директора да сключи договор с кандидатите в следния ред :

За обект № 203134:
„АЙ РУМ ЛЕС” ЕООД гр.Плачковци, с предложена цена за обекта без ДДС: 26478,00 лв./двадесет и шест 

хиляди четиристотин седемдесет и осем лева/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Красимир Иванов Димов /чаличен съгласно чл.2 ЗЗЛД/

СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Манчева /шличен съгласно чл.2 ЗЗЛД/ 

ЧЛЕНОВЕ:
Румяна Атанасова Атанасова /ииичен съгласно чл.2 ЗЗЛД/



ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

ЗАПОВЕД

№ рд - 10 - 195/ 09.06.2020 год.

Във връзка с проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 
на корен Обект № 203134 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-10-169/20.05.2020 год. за провеждане на търг с тайно наддаване и на 
основание протокол на комисия от 08.06.2020 год.. чиито мотиви възприемам изцяло каго 
законосъобразни и правилни, определям:

1 .На ПЪРВО МЯСТО за обект № 203134: ..АЙ РУМ ЛЕС" ЕООД гр.Плачковци. с 
предложена цена за обекта без ДДС: 26478,00 лв./двадесет и шест хиляди четиристотин 
седемдесет и осем 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. I ог 
АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, във връзка с подадено 
писмено искане Вх.№ ОД-01-9/09.06.2020 год. на „АЙ РУМ ЛЕС" ЕООД гр.Плачковци, 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 
заповедта.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от 
съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДГ1 ДП ТГ1 ДГС Мъглиж пред Административен съд 
Стара Загора.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок 
от съобщаването му чрез ЮИДП ДП ТП ДГС 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.

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


