
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХВОЙНА” 
 4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2,  e-mail: dgshvoyna@ucdp-smolian.com 

 

 

                                            З А П О В Е Д  
№ 209 

с. Хвойна 26.06.2018 г.  

 

         На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл. 74, ал.1, 

т.1 и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 5 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, наричана по долу за 

краткост Наредбата и представения ми за утвърждаване Протокол за електронна 

тръжна процедура № 4890-3254/27.06.2018г., отразяващ резултатите от проведения 

електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1821 с 

подотдел 56 "и", добита от горски територии - държавна собственост попадащи в 

териториалния обхват на ТП ДГС Хвойна 

 

П РЕ К Р А Т Я В А М: 

 
Електронен търг за „Стояща дървесина на корен от обект №1821 с включен 

отдел/подотдел - 56 „и” от териториалния обхват на ТП „ДГС Хвойна”, ЮЦДП – 

гр.Смолян, обявен със Заповед №181/06.06.2018 г”. 

 

Мотиви:  След запознаване с направеното извлечение от електронния регистър 

Комисията констатира, че за Обект N 1821 на ТП ДГС „Хвойна" няма постъпили 

оферти за участие. 

Поради факта, че няма постъпили оферти за учаиие в електронния търг и във 

връзка с т. 16.1.1. от влезлия в сила тръжен регламент. 

 

 

 І. Настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на реда 

на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), да се публикува на интернет 

страницата на ЮЦДП - Смолян: https://sale.uslugi.io/ucdp/1698 

  
      II. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл. 145 и 

сл. от  АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Хвойна” пред 

Административен съд – гр. Смолян.      

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП ДГС „Хвойна”. 

 

       

                                                                         ДИРЕКТОР 

                                                                         на ТП ДГС „Хвойна”:……/п/…… 

                                                                                                      (инж. Борис Къдрински) 

 
*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 


