
 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 09-02-4-2/06.03.2023 год. 

 

На основание чл. 23, 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 № 09-02-4-1/28.02.2023 год. на директора на Териториално 

поделение „Държавно горско стопанство – Трън” за разглеждане на подадени оферти за участие 

и класиране на участниците в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в Обект № 

2317МТ, подотдели 304я, 361м, находящи се в териториалния обхват на ТП „Държавно горско 

стопанство - Трън“, гр. Трън, открит със Заповед № 09-02-4/10.02.2023 год. на директора на 

Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън” 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

I. Класиране на участниците в проведения открит конкурс за обекта съобразно 

заложения критерий за оценка „най-ниска предложена цена”, както следва: 

 

1. На първо място участника „Ива-М-2012“ ЕООД, ЕИК 201926191, с предложена цена за 

обекта 15840,00 лв. без ДДС. 

 

 

ІI. Определям за изпълнител на добива на дървесина в Обект № 2317МТ, подотдели 

304я, 361м, находящи се в териториалният обхват на ТП „ДГС Трън“, гр. Трън ”, участника „Ива-

М-2012“ ЕООД, ЕИК 201926191. 

 

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

Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на настоящата 

заповед, тъй като предварителното изпълнение е необходимо поради съществуващата опасност 

от закъснението на изпълнението да последват значителни вреди, а именно а именно престоят 

на добита дървесина на временните горски складове да доведе до влошаване на качеството й и 

до невъзможност за Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън” да 

осъществи нейната продажба, което да доведе до загуба на приходи от нереализация на 

дървесина, похабяване на дървесина и непокриване на вложени разходи за добив на дървесина 

и с което се засягат особено важни държавни интереси – ефективното управление на 

държавната собственост. 

 

IV. 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.  

 

 
*(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” 
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