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ЗАПОВЕД
№ РД-07-..^.../ТЙ?.£:2.2019г.

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 
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, във връзка с моя заповед № РД-07- 
70/11.03.2019г. за провеждане на електронен търг с явно наддаване за продажба 
на прогнозни количества добита дървесина от обект № 1909-1 на територията на ТП 
„ДГС Добринище" и утвърден протокол от директора на ТП „ДГС Добринище" за 
работата на комисията, провела електронна тръжна процедура № 2777-3811

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни 
количества добита дървесина от Обект № 1909-1, на територията на ТП „ДГС 
Добринище" при цена както следва :

Обект
№

Начална 
цена в лв. 
без ДДС

Спечелил търга

Достигнат 
а цена в 
лв. без 
ДДС

Класиран на второ 
място

Достигнат; 
цена в л 
без ДДС

1909-1 
963 m3 88 560.00

ЕТ „ИМПУЛС -  РЕФАТ 
КАЛЪЧЕВ",
ЕИК101150826, с адрес 
с. Горно Краище, общ. 
Белица, обл. Благоевград

89 450.00 Няма -

2. На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от НУРВИДГТ. определям за купувач на 
включените количества дървесина по сортименти в обект с № 1909-1 на 
територията на ТП „ДГС Добринище", фирма ЕТ „ИМПУЛС -  РЕФАТ КАПЪЧЕВ", 
ЕИК101150826 с достигната цена за обекта 89 450.00 /осемдесет и девет хиляди 
четиристотин и петдесет/ лева без ДДС.

3. На в то р о  място -  няма класиран участник.

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

5. На основание чл. 35, ал. 3, т. 1 от НУРВИДГТ, договор с фирмата 
изпълнител ще се сключи в седем дневен срок след влизане в сила на заповедта за 
определяне на купувач, като преди сключване на договора определения за купувач 
следва:

5.1. да внесе гаранция за изпълнение в размер.на 4 472.50 /четири хиляди 
четиристотин седемдесет и два лева и 50 ст./лева.
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5.2. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 
представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон;

5.3. удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че 
кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган.

5.4. доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните 
категории и количества дървесина в обектите по чл.206 от Закона за горите. 
Необходимо е кандидатите да представят приета от Регионална дирекция по горите 
„Обобщена справка за количествата постъпила, преработена и експедирана 
дървесина" по образец на чл. 13, ал. 7 от Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрола и 
опазването на горските територии за последната предходна година и/или други 
доказателства за наличие на мощности.

6. Дължимата авансова вноска в размер на 20% от достигнатата цената за 
обект №1909-1 е в размер на 21 468.00 /двадесет и една хиляди четиристотин 
шестдесет и осем/ лева с ДДС, следва да се внесе по сметка на ТП „ДГС Добринище" 
IBAN BG 86 СЕСВ 979010G0956100 -  BIC CECBBGSF, Банка ЦКБ АД, най -  
късно преди издаването на първия превозен билет.

7. 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).

8. Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 
(четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаването, чрез ТП „ДГС Добринище" 
пред Административен съд гр. Благоевград.

Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Любен Тосков -  
зам.-директор при ТП „ДГС Добринище".

заповедна
овед да се издаде в два еднообразни екземпляра - един за 
&HCTBOTO и един за досието на обекта.
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