
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОВВГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
"Ю ГОЗАПАДНО ДЪРЖ АВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП БЛАГОЕВГРАД  

ТП "ДЪРЖ АВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА"

2772 с. Места; тел. +35974409 265; e-mail: dqs.mesta@abv.ba

ЗАПОВЕД № 09 - 02 - 55 
02.08.2017 г.

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 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 - /Приета с ПМС № 316 / 24.11.2011 г., изм. и доп. бр. 90 от 
16.11.2012 г., бр.96 от 02.12.2016 г., в сила от 02.12.2016 г,/, във връзка с моя заповед № 
09-02-50 / 13.07.2017 г. за провеждане на електронен търг с явно наддаване за продажба 
на прогнозни количества дървесина от обект № 1710 в териториалния обхват на ТП «ДГС 
Места» и във връзка с представен протокол от 01.08.2017 г., съставен от комисия, назначена 
със Заповед на директора на «Югозападно държавно предприятие» ДП Благоевград, провела 
електронна тръжна процедура № 2772 - 2548,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За спечелил електронна тръжна процедура № 2772-2548, за обект № 1710, на
територията на ТП „Д ГС Места" при цена както следва :

О
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№

Начална 
цена в лв. 
без ДДС

Спечелил търга
достигната 
цена в лв. 
без ДДС

Класиран на второ 
място

Достигната 
цена в лв. 
без ДДС

1710 
678 m3

58276,00

„Фейзал" ЕООД, с адрес 
гр. Сърница, общ. 
Сърница, обл, Пазарджик

60076,00

„ Ел ит-Т "Л ТД ", с
адрес гр. Якоруда, 
общ. Якоруда, обл. 

Благоевград

59476,00

2. На основание чл. 62, 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 от тях определям за купувач на 
включените количества дървесина по сортименти в обект с № 1710 на територията на ТП 
„ДГС Места", фирма „Фейзал" ЕООД, с достигната цена за обекта 60076,00 лв. 
/шестдесет хиляди и седемдесет и шест лева/ без вкл. ДДС.

3. На второ място се класира фирма "Елит-Т" ЛТД с предложена стойност 59476,00 
/петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/ без вкл. ДДС.

4. На основание чл. 62, ал. 2 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 от тях, настоящата заповед да се 
публикува на интернет страницата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на интернет страницата 
на ТП "ДГС Места", с. Места.

5. Кандидатите, участвали в електронна тръжна процедура № 2772-2548, за обект № 
1710, да се уведомят за резултатите от класирането, спазвайки реда на чл. 61 от АПК.

6 . 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 от тях най-късно в срок от 7 дни 
след влизането в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен 
за купувач фирма „Фейзал" ЕООД.
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7. Да се уведоми срещу подпис спечелилия търга и определен за купувач кандидат, че 
в 7 дневен срок след влизането в сила на настоящата заповед следва да се сключи договор 
за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1710. Преди 
сключване на договора определения за купувач следва да преведе по сметката на ТП "ДГС 
Места":

7.1. Определената гаранция за изпълнение на договора - 5 % от достигнатата 
стойност за обекта или 3003,80 лева /три хиляди и три лева и 80 ст./.

7.2. Авансова вноска, която трябва да в размер на 20 % /двадесет процента/ или 
12015,20 лева /дванадесет хиляди и петнадесет лева и 20 ст./ без ДДС или 14418,24 лева 
/четиринадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 24 ст./ с ДДС.

8. На класирания на второ място кандидат, внесената гаранция за участие в 
електронния търг за обект № 1710 в размер на 5 % от стойността на обекта, ще бъде 
върната в тридневен срок след сключване на договора с определения за купувач кандидат.

9. На основание чл.70, ал.1, от НУРВИДГТ заповедта да се съобщи на
заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

10. Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) 
дневен срок от датата на съобщаването, чрез ТП „Държавно горско стопанство Места", пред 
Административен съд гр. Благоевград.

11. В случай, че участниците от проведения търг с „Явно наддаване" за продажба на 
прогнозни количества дървесина от обект № 1710, подадат заявления по реда на чл.90, ал.2, 
т.1 от АПК и на основание чл.70, ал.З от НУРВИДГТ, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК допускам 
предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра- един за 
заповедната книга на стопанството, един за прилагане към тръжната процедура, с копие за 
досието на обекта.

ДИРЕКТОР


