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3 А П О В Е Д

№РД - 07 -109  

Гр. Симитли, 13.04.2017Г.

На основание чл .174, ал. 2 от ЗГ във връзка с чл. 62,ал.1.,т.1, чл.70, ал.1 и чл.74 от 
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недързесни горски продукти, 
във връзка с моя заповед № РД-07-65/23.03.2017 г. за повеждане на електронен търг с явно 
наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 1709, 
отдел/подотдел: 140 «л», «м», «н», «©», «п», намиращ се на територията на ТП „ДГС
Симитли", гр. Симитли и утвърден протокол от Директора на ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД за 
работата на комисията, провела ЕЛЕКТРОННА тръжна процедура № 2730 - 2338,

О Б Я В Я В А М

1. Класиране на кандидатите, участвали в електронен търг с явно наддаване за 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от ОБЕКТ № 1709, 

проведен на 12.04,2017г. както с л е д в а : ____________________________________________

Обект
№

Начална 
цена в лв. 
без ДДС

Куб.м.

Класиран на I-во място 
и спечелил търга с 
явно наддаване, и 

определен за купувач

Достигната 
цена в лева 

без ДДС

Класиран на 
И-ро място

Достигната 
цена в лева 

без ДДС

1709
25770.00 лв. 532 м3

ЕТ„РЕНМ -  Силвия 
Ваканина", с . Крупник

с ЕИК 101684145
26235.00 лв. няма -

2. На основание чл.62, ал.1, т.1 от НУРВИДГТ определям за купувач на прогнозни
количества стояща дървена на корен от Обект № 1709 , отдел/ подотдел: 140 «л», « м » ,  «н»,
«о», «п», намиращ се на територията на ТП „ДГС Симитли", гр. Симитли фирма ЕТ„РЕНИ -
Силвия Ваканина", с. Крупник, общ, Симитли, представлявано от Силвия Георгиева Ваканина в 
качеството и на физ. лице търговец, с достигната цена в размер на 26235,00 лв. /двадесет и 
шест хиляди двеста осемдесет и пет лева/ без ДДС;

3. На второ място няма;

mailto:gssimitii@abv.bg


4. На основание чл.62, ал.1 от НУРВИДГТ настоящата заповед да се публикува на 
интернет страницата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на интернет страницата на ТП „ДТС 
Симитли" гр. Симитли.

5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица по чл.61 от 
АПК участвали в електронна тръжна процедура № 2730 -  2338, като се уведомят писмено, 
съгласно изискванията чрез препоръчано писмо с известие за доставка или лично срещу подпис.

б. Нареждам на основание чл. 35, ал. 3, 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 най-късно в срок от 7 дни след влизането 
в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след 
внасяне на определената гаранция за изпълнение на договора и след представяне на всички 
необходими документи.

7. Гаранцията за участие на кандидатите, класирани на първо и второ място се 
освобождават след сключване на договора за покупко-продажба.

8. Кандидатът, определен за Купувач на обекта, се задължава да сключи писмен 
договор за покупко-продажба с ТП „Държ авно горско стопанство Симитли" гр. Симитли 
в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата Заповед.

9. Да се уведоми спечелилият търга и определен за купувач, кандидат фирма ЕТ„РЕНИ -

Силвия Ваканина" , с. Крупник с ЕИК 101684145, че в 7 дневен срок след влизането в сила на 

настоящата заповед следва да се яви за сключване на договор за покупко-продажба на стояща 

дървесина на корен от обект № 1709, след внасяне на определената гаранция за изпълнение на 

договора, необходимата авансова вноска и след представяне на всички необходими документи, 

изискуеми съгласно чл. 35 от НУРВИДГТ. Определеният за купувач, преди подписването на 

договора следва да представи и документи, удостоверяващи, че отговаря на техническите и 

квалификационните изисквания за извършване на дейността, съгласно т.10.1 от заповедта за 

откриване на процедурата за обект № 1709 и т.4 на Раздел X от утвърдените условия за 

провеждане на електронен търг с явно надаване за продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен.

Всички изброени документи трябва да са валидни към датата на подписване на договора, 
като се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

10. Внесената гаранция за участие да се освободи в полза на некласираните кандидати 
в срок от 3 работни дни след влизане s сила на заповедта за класиране.

11. Заповедта подлежи на обжалване по реда и условията 8 АПК /Административно - 
процесуалния колехсА ч рез ТП „Държавно горско стопанство Симитли" гр.Симитли.

Настоян/атр загрвед да се издаде в два еднообразни екземпляра - един за регистъра на 
издадените 
заинтересова

!шедй\\ и един да се приложи към тръжната документация и копие до
— sto:

ДИРЕКТОР на ТП Ж С  СИМИТЛИ'


