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З А П О В Е Д 

 

№ 903/08.112021 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 64, 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 и въз основа на утвърден протокол № 

1 от 05.11.2021г. за работата на комисия назначена със Заповед № 892/05.11.2021 г. на Кмета на 

Община Мездра по провеждането на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен по БДС в ОБЕКТ № 2: отдел 130 подотдел „с1” в имот с идентификатор № 

72432.51.116 в землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра, обявен със 

Заповед № 814/21.10.2021 г. на Кмета на Община Мездра. 

 

 

  Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Прекратявам процедура за продажба на стояща дървесина на корен по БДС по реда и 

условията на чл. 46, т. 1 и чл. 49, 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 чрез търг с явно наддаване открита със 

Заповед № 814 от 21.10.2021г. на кмета на Община Мездра за следния обект: 

 

 ОБЕКТ № 2: отдел 130 подотдел „с1” в имот с идентификатор № 72432.51.116 в 

землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра поради липса на 

подадени заявления за участие в обявената процедура. 

 

Заповедта да бъде обявена на интернет страницата на Община Мездра и екземпляр от 

същата да се постави на информационното табло в сградата на общината. 

Заповедта може да се обжалва в 14 -дневен срок от съобщаването ѝ, чрез Кмета на 

Община Мездра пред Административен съд - Враца, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Николинка Кътовска – зам.-

кмет с ресор „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни 

проекти“ при Община Мездра. 
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