ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ

ЗАПОВЕД

Във връзка е проведен електронен n.pi е тайно наддаване за продажба на
е гояща дървесина на корен Обект № 21311S на основание чл. 66. ад. !. т. 1 и ад. 2. т. 2. във
връчка е чл. 69. ал. I от Наредба ча хеловияча и реда ча възлагане ичпъднениечо на дейности в
горски ['е черичории
.тьржавна и общинска собственост, и ча ползванечо на дървесина и
недьрвесни юрски нродхкти. заповед № РД - 10 - 115 26.03.2021 юд. ча провеждане на
електронен търг е тайно наддаване и на основание нро т ко л на комисия от 12.04.2021 юд..
чшгго хючиви възприемам изцяло като чаконосъобразпи и правилни, определям:
1.11а ПЪРВО МЯСТО ча обекг № 213118: „Делта” ЕООД с.Дунавци. с предложена
цена ча обекта без ДДС: 30802,00 лв. тридесет хиляди осемстотин и два лв. /.
Па основание чл. 34. ал. 3 оч Наредба ча хеловияча и реда ча въздайте изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, във връчка с чл. 60. ал. I от
АПК разпореждах! предварително изпълнение па настоящата чанове;1,, във връчка с подадено
IiHcxiCHo искане В.\. № ОД - 03 - 33 13.04.202 I год. на „Дел та” ЕООД с.Дунавци, с което
\ частниците it проведенияч' електронен i i.p i е тайно наддаване ча продажба на прогнозно
количес тво с тояща .дървесина на корен, са заявили желание да се доих сне предвари телно
изпълнение на заповедта.
Настоящата заповед хюже да бъде обжалвана в чечирипадесеч дневен срок от
съобщаването и по реда на Д11К чрез !()ИД11 Д11 Г11 Д1 Мч.гдиж пред Лдхншистративен съд
Стара Загора.
Разпореждансчо за иредварше.шо птъдпеп ие подлежи на обжалване в тридневен срок
от съобщаването мх чрез ЮИДП ДП 111 ДГС Мъглиж пред Адхпчнпсчративен съд Стара
Загора по реда на A I IК.
11астоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от /\1 IK на заинчересованп те лица в
чри дневен срок и да се пхбликхва по реда па чл. 62. ад. 2 от 11аредбача.
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