МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
”ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – СМОЛЯН

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

ЗАПОВЕД
№ З-19-29/17.01.2022 г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите за допусната фактическа грешка в
Документация за участие в открит конкурс, за възлагане добива на дървесина от горски
територии-държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, от Наредбата
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, включена в Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ от териториалния
обхват на дейност на ТП „ДГС - Пловдив”,
НАРЕЖДАМ:
1. В Заповед № З-19-21/14.01.2022г. на Директора на ТП „ДГС – Пловдив и
в Документация за участие в открит конкурс, за възлагане добива на дървесина от
горски територии-държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, от
Наредбата 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, включена в Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ от
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС - Пловдив” се променя Датата за
провеждане на конкурса в т. 11 от заповедта и т. 11 от документацията, а именно:
Вместо „Датата за провеждане на открития конкурс е 02.02.2022 г. от 10:00 часа”, се
променя на „Датата за провеждане на открития конкурс е 01.02.2022 г. от 10:00
часа”.
2. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № З-19-22/14.01.2022г. 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. Документацията в останалата и част остава непроменена.
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)

