
 

 

 

                                                                                          

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЪГЛИЖ 

гр. Мъглиж,  пл. ”Трети Март” 24, email: dgsmudglizh@uidp-sliven.com; тел: 04321 / 23 16; 23 19 

 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-103/04.04.2022г. 

 

 

    На основание чл.35, ал.8 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 /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., посл. изм. и 

доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) наричана по-долу за краткост 

Наредбата/, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-10-66/14.03.2022 г. за определяне на 

Изпълнител на ЛКД за обекти №№ 223201, 223202, 223203 и 223204 от държавни  горски  

територии  в обхвата на дейност  на ТП ДГС Мъглиж и след изтичане на срока по чл.23, ал.6 

от Наредбата 

  

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

І. Комисия в състав: 

1. инж. Иван Илиев Глухарев – председател, 

2. Румяна Атанасова Атанасова – юрист,    

3. Теодора Димитрова Марова – икономист,  

4. инж. Ивица Асенов Митрев – лесовъд,    

5. инж.Станимира Динчева Георгиева - лесовъд, 

 

Със задача: да провери редовността и съответствието на представените от фирмите 

определени за Изпълнители, документи за сключване  на  договори за обекти №№ 223201, 

223202, 223203 и 223204, входирани в деловодството на ТП ДГС Мъглиж със заявления с 

вх.№№ ЛКД-12-3/30.03.22г. и ЛКД-12-4/04.04.2022 г., за което да изготви Протокол. 

Комисията да провери дали документите са представени в срока по чл.23, ал.6 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП и дали отговарят по форма и съдържание на изискванията на 

Възложителя подробно описани в раздел VI от Условията за провеждане на  процедурата.  

 

ІІ. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 

а/ в установения срок не представи изискуемите документи или представените документи не 

отговарят на условията за провеждане на процедурата;  

б/ има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган; 

в/ има парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган.  

ІІІ.Когато за определеният за Изпълнител се установят обстоятелствата по Раздел ІІ - ри от  



 

 

 

                                                                                          

настоящата  заповед, за Изпълнител се  определя  класирания на второ място  участник, по  

отношение на който се прилагат последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 

8 от Наредбата. 

 

ІV. Определям 3 - дневен срок за приключване  работата на  комисията  по  съставяне  на 

Протокола  по  Раздел I - ви , считано от издаване  на  настоящата  заповед. 

 

V. Настоящата заповед да се сведе до знанието на горе упоменатите лица за изпълнение. 

 

 

 
ИНЖ. Тошо Петров Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ“ 
 

 

ИГ/ 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 


