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ЗАПОВЕД 
№ 09-02-22\1 от 05.07.2017 год. 

 
 

На основание чл. 74, ал. 10 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), във връзка с Раздел ІХ, т. 1.1 
от утвърдени условия за участие в електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни 
количества дървесина в Обект № 1710, подотдели: 264о, землище на с. Проданча, 297у2, 
землище на с. Глоговица, общ. Трън, обявен със Заповед № 09-02-22/13.06.2017 год. на 
директора на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” 

 
 

ПРЕКРАТЯВАМ: 
  
 
I. Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в 

Обект № 1710, подотдели: 264о, землище на с. Проданча, 297у2, землище на с. Глоговица, 
общ. Трън, поради липса на постъпили заявления за участие в търга в срока за подаването им – 
23.59 часа на 02.07.2017 год., в интернет платформата на Югозападно държавно предприятие 
на адрес: https://sale.uslugi.io/uzdp. 

ІI. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допускам 
предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като при провеждане на последваща 
процедура в по-късен момент могат да последват значителни вреди, а именно при възлагане 
добива на дървесина престоят на добита дървесина на временните горски складове да доведе 
до влошаване на нейните качества или до опасност от кражба или опожаряване, при което 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” ще понесе загуби от 
нереализация на дървесина, похабяването на дървесина и невъзвръщаемост на вложени 
разходи за добив на дървесина. 

IІІ. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по 
реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена на интернет 
страниците на Югозападно държавно предприятие и Териториално поделение “Държавно горско 
стопанство – Трън”. 

ІV. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” пред Административен съд – 
Перник или пред Югозападно държавно предприятие. Разпореждането за допускане на 
предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му чрез 
Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” пред Административен съд – 
Перник, независимо от оспорването на заповедта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИС:  
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
Директор на Териториално поделение  
„Държавно горско стопанство – Трън” 


