
 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 09-02-3-2/06.03.2023 год. 

 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 1 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)  

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

 

I. Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в Обект № 2316, подотдели: 21м, 

21мп, 21мп1, находящи се в териториалният обхват на ТП „ДГС Трън“, гр. Трън, открит със 

Заповед № 09-02-3/10.02.2023 год. на директора на Териториално поделение „Държавно горско 

стопанство – Трън”, поради липса на постъпили оферти за обекта в срока за подаване оферти 

за участие в открития конкурс – 27.02.2023 год., 16.00 часа. 

 

ІІ. На основание чл. 23, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП и чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата 

заповед поради съществуващата опасност от последващо обявяване на процедура в по-късен 

момент да последват значителни вреди, а именно да се осуети или намали добива на дървесина 

в заложените в условията на процедурата обем и срокове за 2023 година, при което се създава 

опасност да не се постигнат особено важни държавни интереси, а именно изпълнение на 

горскостопанския план на стопанството, ефективно управление на държавната собственост и 

постъпления на средства от продажба на добита дървесина за осъществяване на дейността на 

стопанството и за фонд „Инвестиции в горите”. 

 

ІІІ. 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. 

 

 

 

 
*(Заличена информация на основание  

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

ПОДПИС: ……..*…………… 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Директор на Териториално поделение  

„Държавно горско стопанство – Трън” 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРЪН 
гр. Трън 2460, ул. „Яким Тошков“ № 10,  07731/2136,  07731/3041,  dgs_tran@abv.bg 


