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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МИХАЛКОВО” 
п.к. 4820 с.Михалково, община Девин, област Смолян; тел. 030472/316, факс 030472/314; 

e-mail: dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com; http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 

№ 642 / 26.10.2018  г. 
 

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2, чл. 49, ал. 1, т. 5, чл. 74, ал. 1, т. 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, наричана по долу за краткост Наредбата, и представения ми Протокол с вх. 

№ 2787 от 26.10.2018 г., отразяващ резултатите от проведения електронен търг за 

продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП „ДГС – Михалково”, Oбект № 1803, отдел 79, подотдел 

„в“, влючени в КЛФ 2018 г., обявен с моя Заповед № 587/05.10.2018  г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

I. Прекратявам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на 

стояща дървесина на корен в горски територии – държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП „ДГС – Михалково”, Oбект № 1803, отдел 79, 

подотдел „в“, влючени в КЛФ 2018 г., обявен с моя Заповед № 587/05.10.2018  г. 

МОТИВИ: Търгът е прекратен, тъй като видно от представен ми Протокол с вх. 

№ 2787 от 26.10.2018 г., за участие в търга не е допуснат нито един кандидат, тъй 

като офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на 

продавачът. 

 

II. Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 70, 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, настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на 

чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на „ЮЦДП” гр. Смолян, 

ТП „ДГС – Михалково”, както и на интернет платформата на ЮЦДП- Смолян, а 

именно: https://sale.uslugi.io/ucdp. 

 

III. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд – гр. Смолян, съгласно разпоредбите на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 

 

 

В.И.Д.Директор: ………../п/*…………. 
инж. Стоянка Кечева-Чаушева 

 

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

https://sale.uslugi.io/ucdp

