
ЗАПОВЕД 
 

№ I - 396/23.11.2020 г. 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите за допусната фактическа грешка в 

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен за Обект № 2105МТ, подотдели 324 „е“, „ж”, „л“, Обект №2115МТ, с отдел и 

подотдел 249 „г“, Обект №2116МТ, с отдел и подотдел 249 „а“, „в“, Обект №2118МТ с 

отдел и подотдел 502 „в“ и Обект №2119МТ с отдел 511, „б“, „г“ и в Документация за 

участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 

2105, подотдели 324 „е“, „ж”, „л“, Обект №2115МТ, с отдел и подотдел 249 „г“, Обект 

№2116МТ, с отдел и подотдел 249 „а“, „в“, Обект №2118МТ с отдел и подотдел 502 „в“ 

и Обект №2119МТ с отдел 511, „б“, „г“, намиращи се в териториалния обхват на ТП 

„ДГС – Пловдив”, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
    1. В Заповед № I - 365/09.11.2020г. на Директора  на ТП „ДГС – Пловдив и в 

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен за Обект № 2105МТ, подотдели 324 „е“, „ж”, „л“, Обект №2115МТ, с отдел и 

подотдел 249 „г“, Обект №2116МТ, с отдел и подотдел 249 „а“, „в“, Обект №2118МТ с 

отдел и подотдел 502 „в“ и Обект №2119МТ с отдел 511, „б“, „г“, намиращи се в 

териториалния обхват на ТП „ДГС – Пловдив”, на всички места в заповедта и 
документацията вместо дадените сметки в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, да се 
използват следните банкови сметки: 

- За превеждане на суми, представляващи гаранции за участие и изпълнение  
„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, BIC:DEMIBGSF, IBAN:BG52DEMI92401000249654. 

- За превеждане на суми представляващи приходи „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ 
АД, BIC:DEMIBGSF, IBAN:BG09DEMI92401000249652. 

      2. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №I - 365/09.11.2020г. на 
Директора на ТП „ДГС – Пловдив“.                              
 3. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й 
на страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 4. Документациите в останалите им части остават непроменени. 

 5. Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица, чрез 

публикуване на интернет страницата на обявената процедура. 

 

ИНЖ.  КРАСИМИР КАМЕНОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП “ДГС – ПЛОВДИВ”........./п/*.................. 

 
 *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за 

защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

”ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
 

 

 
 

 

 


