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               МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ                         

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 
          РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СЛИВЕН 

 
8800 гр.Сливен, ул.”Орешака” №15а;044/622945; факс:044/622922; e-mail: rugsliven@iag.bg 

 

                                         З А П О В Е Д 
 

X РД10-25 / 04.02.2021

рег.индекс №/дата

Подписано от: Pepa Dancheva Boeva  
 
На основание чл. 61, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 4, т. 2 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. 

за контрола и опазването на горските територии, във връзка със заявление, заведено  в 

Регионална дирекция по горите Сливен с рег. № РДГ12-921/03.02.2021г., подадено от 

,,Аврамови и синове‘‘ ООД. 

 

Н  А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Изваждам от употреба производствена марка /по-долу: ПМ/ серия З № 

0166, вписана в регистъра на производствените марки на РДГ Сливен за обект по 

чл. 206 от Закона за горите на  „Аврамови и синове” ООД с ЕИК 119579893 и 

седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. ,,Сини камъни” 26, вх. Б, ап.14 , 

представляван от Цонко Аврамов Аврамов. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 

разпореждам предварително изпълнение на заповедта, считано от датата на издаването 

и. 

3. Маркирането на дървесина с извадената от употреба ПМ по т. 1 след датата 

на издаване на настоящата заповед да се счита за невалидно. 

4. Мотиви:  

В РДГ Сливен е постъпило заявление, заведено с рег. № РДГ 12-921/03.02.2021 г., 

подадено от  „Аврамови и синове”ООД  с ЕИК 119579893, съгласно което се иска да бъде 

извадена от употреба ПМ серия З № 0166. По данни от вписванията в Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел същият е правоприемник на ,,Аврамови и 
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синове” ООД  с ЕИК 119579893, за чийто обект за продажба и търговия с дървесина въз основа 

на заявление с рег. № КД 01-04-78/20.01.2014 г. е издадено удостоверение № 166/20.01.2014 г. за 

ПМ серия З № 0166. 

Поради необходимостта да се защитят особено важните държавни и обществени 

интереси, свързани с предотвратяване на нарушения на нормативните актове, 

регламентиращи обществените отношения, свързани с преработката и транспортирането на 

дървесина, както и поради опасността от закъснението на изпълнението да последва 

значителна или трудно поправима вреда, касаеща евентуално маркиране на дървесина с 

производствената марка, е налице основание за предварителното изпълнение на заповедта. 

5. Заповедта да се отрази в регистъра на производствените марки на РДГ 

Сливен, да се публикува в интернет страницата на РДГ Сливен, копие да се изпрати до 

Изпълнителната агенция по горите и всички регионални дирекции по горите за сведение 

и да се предостави на съответните отговорни длъжностни лица, включително за спиране 

достъпа за обекта до интернет информационната система на ИАГ за издаване на 

превозни билети и за съобщаване на заявителя по реда на АПК. 

6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Къньо Стоянов – 

зам.-директор на РДГ Сливен. 

7. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК чрез директора на РДГ 

Сливен пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите в 14-дневен 

срок от съобщаването и по съдебен ред пред Административен съд Сливен в същия срок. 

 

 

 

X инж. Георги Дончев

ДИРЕКТОР РДГ-СЛИВЕН

Подписано от: Georgi Stefanov Donchev  

ХС,ВК/ГС,АПФР 
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