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З А П О В Е Д  
№ РД - 00 - 81 

09.03.2018 г., с. Места

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка с чл. 64, ал.1, т.7 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 и

О Б Я В Я В А М :

1. Прекратявам електронен търг за продажба на прогнозни количества 
дървесина от обект № 1814-1 от ДГТ на ТП „ДГС Места" на основание чл. 64, ал.1, 
т.7 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. Мотив за прекратяването на процедурата е взето 
решение от ръководството на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград, за временно спиране на 
електронните търгове за продажба на дървесина до усъвършенстване на 
платформата.

2. На основание чл. 70, ал. 3 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 и чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на 
настоящата заповед. Предварителното изпълнение е необходимо тъй като от 
закъснението на нейното изпълнение могат да последват значителни вреди за 
държавата в областта на горския сектор

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд - Благоевград.

4. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 
обжалване в тридневен срок от съобщаването му чрез ТП „ДГС Места" пред 
Административен съд -  Благоевград, независимо от оспорването на заповедта.

5. Настоящата заповед да бъде изпратена за публикуване в интернет 
страниците на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Места" и на 
"Ю гозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград както и да бъде поставена 
на мястото за обяви в ТП „ДГС Места".

Настоящата заповед се издаде в два еднообразни екземпляра - за 
заповедната книга на стопанството, за прилагане по тръжната процедура, с копие за 
досието на обекта.
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