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З А П О В Е Д  
№ РД - 07 - 112 

13.05.2019 г., с. Места

На основание чл. 174, ал.2 от ЗГ, във връзка с чл. 74 «е», 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 с моя заповед № № РД-07-93 / 21.04.2020 г. за провеждане на 
електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 
1810-3 в териториалния обхват на ТП «ДГС Места» и във връзка с утвърден протокол от 
12.05.2020 г., съставен от комисия, назначена със Заповед на директора на ТП «ДГС Места», 
провела електронна тръжна процедура № 2772 - 4125,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Класирането на участниците в проведеният електронен търг с наддаване за 
продажба на прогнозни количества добита на временен склад дървесина от обект № 1810-3, 
с отдел /подотдел 306 «г», както следва : ________ ________

Обект №
Начална 
цена в лв. 
без ДДС

Спечелил търга
достигната 
цена в лв. 
без ДДС

Класиран на второ 
място

Достигната 
цена в лв. 
без ДДС

1810-3 
1267 m3 113335,00 „ТЕФИК" ЕООД 113335,00 няма -

2. На основание чл. 74 „е", ал. 1, т. 1 от НУРВИДГТ, определям за купувач на 
прогнозни количества добита на временен склад дървесина от обект № 1810-3 на 
територията на ТП „ДГС Места", фирма „ТЕФИК" ЕООД, с достигната цена за обекта 
113335,00 лв. /сто и тринадесет хиляди триста тридесет и пет лева/ без вкл. ДДС.

3. На второ място няма класирана фирма.
4. На основание чл. 74 „е", ал. 3 от НУРВИДГТ, настоящата заповед да се публикува 

на интернет страниците на ТП "ДГС Места", с. Места, „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на 
електронната платформа, на която е проведен търгът. Заповедта да се изпрати на всички 
заинтересовани лица по електронен път.

5. На основание чл. 35, ал. 3, т. 1 от НУРВИДГТ, договор с фирмата изпълнител ще се 
сключи в 14- дневен срок след влизане в сила на заповедта за определяне на купувач.

6. При подписването на договора участникът, определен за спечелил трябва да 
представи:
• Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният 

регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че участникът няма 
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен 
компетентен орган, издадено не повече от 3 (три) месеца, преди датата на сключване на 
договора.
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• Свидетелство за съдимост на лицата, овластени по реда на Търговския закон за 
съответния вид търговец да представляват търговеца/ валидно към датата на сключване на 
договора.

• Номер на документ за внасяне на допълнителна към гаранция за участие парична 
сума/ покриваща размера на гаранцията за изпълнение, или учредена в полза на 
възложителя ТП "ДГС Места" банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % 
от стойността му, в зависимост от направения от участника избор за форма на гаранцията.

7. 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.

8. Контрол по изпълнение на настоящата заповед, възлагам на инж. Янко Илчев - 
зам.- директор на ТП „Държавно горско стопанство Места".

9. Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра- 1 един за 
заповедната книга на стопанството, един за прилагане към тръжната процедура, щ копие за 
досието на обекта. /7


