
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД-07-105/24.08.2022 год. 

 
 

На основание чл. 74е, 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) и утвърден 
протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-07-102/22.08.2022 год. на директора на 
Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън” за разглеждане на подадени 
заявления за участие и класиране на участниците в електронен търг с наддаване за продажба 
на стояща дървесина на корен в Обект № 2238, подотдел 75в, землище на с. Бусинци, общ. 
Трън, на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”, обявен 
със Заповед № РД-07-95/05.08.2022 год. на директора на Териториално поделение „Държавно 
горско стопанство – Трън” 

 
ОБЯВЯВАМ: 

  
I. Класиране на участници в проведения търг за обекта съобразно потвърдената от тях 

при провеждане на търга най-висока предложена цена, както следва: 
 
1. На първо място участникът „Десбан Лес“ ЕООД, ЕИК 203627857, с потвърдена цена за 

обекта 13530,00 лева без ДДС. 
1. На второ място участникът „Румасия-2005“ ЕООД, ЕИК 113580700, с потвърдена цена 

за обекта 13430,00 лева без ДДС. 
 
ІI. Определям за купувач на стояща дървесина на корен в Обект № 2238, подотдел 75в, 

землище на с. Бусинци, общ. Трън, на територията на Териториално поделение „Държавно 
горско стопанство – Трън”, участника „Десбан Лес“ ЕООД, ЕИК 203627857. 

ІІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 74е, ал. 4 
от НУРВИДГТДОСПДНГП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като 
започване на работа в обекта в по-късен момент би могло да осуети или намали възможностите 
за добив на дървесина и транспортирането й в заложените в условията на процедурата обем и 
срокове за 2022 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 за осъществяване 
на дейността на стопанството и за фонд „Инвестиции в горите”. 

ІV. 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”. 

V. 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. 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИС:  
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Директор на Териториално поделение  
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