
 
  ЗАПОВЕД

№102
14.05.2020г. 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба 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 (Наредбата), утвърден на
14.05.2020г. протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № 99/14.05.2020г. на Директора
на директора на ТП "ДГС Смолян" за провеждане на електронен търг с наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен № ЕТ00897 за обект №2030с, открит със Заповед № 59/27.04.2020г. на директора на
ТП ДГС Смолян и т. 16.1.1 от влязлата в сила документация за участие в електронен търг за обект
№2030с  

    ПРЕКРАТЯВАМ  

електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен № ЕТ00897 за обект №2030с,
открит със Заповед № 59/27.04.2020г. на директора на ДГС Смолян.  

    МОТИВИ  

Комисията е установила, че не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се
извършва търгът в определеният за това в т. 11 срок - до 23:59 часа на 13.05.2020 год., съгласно
изискванията на документацията за участие. В тази връзка считам, че са налице предпоставките за
прекратяване на настоящия електронен търг с наддаване № ET00897 за Обект №2030с на ТП "ДГС
Смолян", на основание т. 16.1.1. от утвърдената и влязла в сила документация за участие, във връзка с чл.
74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.

На основание чл. 74е, ал. 3 от Наредбата, настоящата заповед следва да бъде публикувана на интернет
страницата на ТП ДГС Смолян, както и на интернет страницата на електронната система (електронната
платформа) за провеждане на електронни търгове при Южноцентрално държавно предприятие град
Смолян. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в електронен търг ЕТ00897 по електронен път.

На основание чл. 74е, ал. 4 от Наредбата, настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс чрез ТП ДГС Смолян пред Административен съд град Смолян в
14 - дневен срок от съобщаването й или от публикуването й на интернет страницата на ТП ДГС Смолян,
както и на интернет страницата на електронната система (електронната платформа) за провеждане на
електронни търгове при Южноцентрално държавно предприятие град Смолян.  

    ДИРЕКТОР: ……………………………………/п/*



инж. Станко Делиянчев  
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