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ЗАПОВЕД 
№ 210 от 14.07.2022 год. 

 
 

На основание чл. 65,  чл.24, ал.5,т.5 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) и утвърден 
протокол от  13.07.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 208/13.07.2022 г. на 

Управителя на „Общински гори-Перник”  за разглеждане на подадени оферти за участие и 

класиране на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 
в Обект № 2231, на територията на ЕООД “Общински гори - Перник”, обявен със Заповед № 

205/28.06.2022 год. на управителя на ЕООД “Общински гори - Перник” 
 

ПРЕКРАТЯВАМ: 
 

Процедурата за търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на 
чл.65 от (НУРВИДГТДОСПДНГП), за обект № 2231. 

 

Мотиви: Съгласно т.1.3 от документацията, продавачът е предвидил условие 

дървесината, обект на процедурата да е за задоволяване на местно население по списъци 

подадени от кметовете по населени места и на пределна цена не по-висока от 95.00 лв. с ДДС 

/деветдесет и пет лева/ на пространствен кубик с включен транспорт, товарене и разтоварване 

до временен склад.  Настоящата процедура е за продажба на стояща дървесина на корен, като 

след продажбата, купувачът става собственик на закупената дървесина. В случая няма 

нормативен или административен акт, който да задължава купувачите на стояща дървесина на 

корен при каква цена следва да  продават закупената от тях дървесина /тяхна собственост след 

продажбата/, както и на кого да я продават. Предвид изложеното, продавачът няма правно 

основание, с което да задължи купувача на каква цена следва да продава закупената от него по 

тази процедура дървесина и на кого следва да я продава. Това нарушение не може да бъде 

отстранено, без това да промени условията, при които е обявена настоящата процедура. В 

случая са налице основанията по чл. 65 и чл. 24, ал. 5, т. 5 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) за 

прекратяване на процедурата с мотивирана заповед на възложителя.  
 

 

 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 Община - Перник. 
 

 Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ЕООД 
“Общински гори - Перник” пред Административен съд – Перник.  

 
 

 
 
Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 
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