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№РД-07-115/25.03.2020г.

Гр. Симитли,

На основание чл.174, ал. 2 от ЗГ във връзка с чл. 74е, ал.1., т.2, чл.70, ал.1 и 
чл.74 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, във връзка с моя заповед № РД-07-79/06.03.2020 г. за 
повеждане на електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 
корен от обект № 2015, отдел и/подотдел и 264 „и", „л", 267 „о", „т", намиращ се 
на територията на ТП „ДГС Симитли", гр. Симитли и утвърден протокол от Директора на 
ТП „ДГС Симитли" за работата на комисията, провела ЕЛЕКТРОННА тръжна процедура № 
2730-4070,

НАРЕЖДАМ:

I. На основани чл. 74е, ал.2, т.1 от/НУРВИДГТ/, ПРЕКРАТЯВАМ процедура „търг с явно 
наддаване" за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №2015, 
отдел и/подотдел и 264 „и", „л" 267 „о", „т", находящ се на територията на ТП „ДГС 
Симитли", открит с моя Заповед №РД-07-79/06.03.2020г.

МОТИВИ: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се 
извършва търга.

II. Заповедта подлежи на обжалване по реда и условията в АПК/Административно - 
процесуалния кодекс/ чрез ТП „Държавно горско стопанство Симитли" гр. Симитли.

III. Настоящата заповед да се изпрати за публикуване на интернет страниците на ТП 
"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ" и на "ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград.

IV. Настоящата заповед се издава в два еднообразни екземпляра - един за регистъра на 
издадените заповеди и един да се приложи към досието на обекта.
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