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З А ПО В Е Д
№3-09-73

гр. Златоград, 10.03.2022 г .
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуален кодекс и издадена Заповед №3-09-68/04.03.2022г. за
класиране за обекта №2227 на Директор на ТП ДГС „Златоград” при провежден открит
конкурс за възлагане на дейността добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти,
извоз до временен склад, кубиране и рамппиране на дървесината, включена в Обекти с
№2225, 2226 и № 2227 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград” –
„ЮЦДП”, гр. Смолян” ,
I. Н А Р Е Ж Д А М:
Поради констатирана явна техническа грашка при изписването на цената словом за
обект №2227 – „/единадесет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и пет стотинки/“
посочена в Протокол №1 от 28.02.2022 г., Протокол №2/04.03.2022г. за работата на
комисията, назначена със Заповед №3-09-61/28.02.2022 г. на Директора на ТП „ДГС
Златоград“ и в Заповед №3-09-68/04.03.2022г. за класиране за обекта №2227 на Директор на
ТП ДГС „Златоград” да се чете: /двадесет и четири хиляди триста двадесет и девет
лева и осемдесет и седем стотинки/.
II. В изпълнение на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален
кодекс ”, настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в
тридневен срок от издаването й по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет
страниците на „ЮЦДП”ДП гр. Смолян и на ТП ДГС „Златоград”.
III. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по съдебен
ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Златоград” до Административен съд град
Смолян. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Асен Даскалов – зам. Директор в
ТП ДГС „Златоград”.
ДИРЕКТОР:.........../п*/...................
/инж. Съби Димитров/
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита
на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

