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2790,град Якоруда, ул. Хаджи Никола Вардев  1, тел.+35974422227, e-mail: dgsyakoruda@abv.bg 
 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-07-66/19.01.2023 год. 

гр. Якоруда 

 

            На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка с чл. 29, ал. 2 от Правилника 

за организация и дейността на „Югозападно държавно предприятие” ДП гр. 

Благоевград, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24, 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 (НУРВИДГТ), във връзка със Заповед за оправомощаване № РД-07-

1122/03.11.2022 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП 

Благоевград и моя Заповед № РД-07-384/06.12.2022 год. за провеждане на открит 

конкурс за възлагане добив на дървесина от горски територии - държавна 

собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско 

стопанство Якоруда” за  Обект № 2305, отдел/подотдел: 334„в“, 334„г“, във 

връзка с извлечение от входящия регистър на получените оферти за участие в 

открит конкурс за възлагане добив на дървесина от горния обект, от който е видно, 

че в определения срок за подаване на оферти няма подадена нито една оферта 

за участие 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

  

I.    На осн. чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, 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 (НУРВИДГТ), ПРЕКРАТЯВАМ процедурата открита с моя Заповед 

Заповед № РД-07-384/06.12.2022 год. за провеждане на открит конкурс за 

възлагане добив на дървесина от горски територии – държавна собственост на 

територията на ТП „ДГС Якоруда” от Обект № 2305, отдел/подотдел: 334„в“, 

334„г“. 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

НУРВИДГТ, във връзка с т.17.9 от Заповед № РД-07-384/06.12.2022 год. на 

директора на ТП „ДГС Якоруда“ (за откриване на процедурата). 
 

МОТИВИ: В определения срок за подаване на оферти няма подадена нито една 

оферта за участие в открития конкурс, което налага същия да бъде прекратен. 

 

II. На основание чл. 23, ал. 3 от НУРВИДГТ, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, наложено от 

аргумента, че евентуалното закъснение за изпълнение на предвидената дейност би 

попречило да се извърши по целесъобразност, предвид благоприятното 

метеорологично време и сезон, целяща по - нататъшни сезонни дейности в държавни 

горски територии в обхвата на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда” и с оглед 

на необходимостта от повторно обявяване на процедура за възлагане на съответната 

дейност в най-кратки срокове. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА” 
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III. На основание чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ заповедта да се изпрати за публикуване 

на интернет страницата на „Югозападно държавно предприятие” ДП Благоевград и 

на ТП „ДГС Якоруда“.     

                                

IV. На основание чл. 23, ал. 5 от НУРВИДГТ, настоящата заповед подлежи на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред Административен 

съд - Благоевград чрез ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Муса Бузгьов - зам. - 

директор на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”.  

 

Настоящата заповед да се издаде в един екземпляр - за заповедната книга на 

териториалното поделение, а копие от същата да се съхранява в досието на обекта. 

 

 

Подпис: .......*........ 

инж. Иван Дивизиев     

Директор на ТП „ДГС Якоруда” 

 

СД/ 

 

 

 

* Заличена информация на основание § 1 от ДР на ЗЗЛД, във връзка с чл.9б, ал.3 от 

НУРВИДГТ  

 


