МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮГОЗАПАДНО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ” - ГР.РАЗЛОГ
гр.Разлог 2760, ул. „Екзарх Йосиф” №4, тел.0747/80160, email dlsrazlog@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД-07-394
02.08.2022г., гр.Разлог
На основание 174, ал.2 от ЗГ и чл.23, 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, във връзка с проведен ”Открит
конкурс” по реда на чл.15, ал.1 от НУРВИДГТ и утвърден протокол за работа на комисията на
назначена със Заповед № РД-07-384 от 02.08.2022г. на Директора на ТП“ДГС Разлог“ за
провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности в горски територии –
добив на дървесина включващ сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен горски
склад за обект № 2256 на територията на ТП“ДГС Разлог“ открит със Заповед № РД-07369/14.07.2022г., във връзка със Заповед за оправомощаване № РД–07-1015/10.11.2021г. на
директора на ЮЗДП ДП
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Следното класиране на кандидатите за обект № 2256:
- на първо място - фирма „РЕАЛ 1” ЕООД, гр.Разлог, ул.” Шипка“№38, ЕИК
201286033, предложил начална цена на услугата, а именно: 7331,00 лв. /седем хиляди
триста тридесет и един лева/ без включен ДДС.
- на второ място –фирма „ПРО ИНВЕСТ ГРУП 2” ЕООД, гр.Разлог, ул.” Христо
Смирненски“№3, ЕИК 202678044, предложил начална цена на услугата, а именно: 7331,00
лв. /седем хиляди триста тридесет и един лева/ без включен ДДС.
2. Определям за изпълнител за възлагане на дейността „добив на дървесина”
включващ сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен горски склад :
- за обект № 2256 кандидата – фирма „РЕАЛ 1” ЕООД, гр.Разлог, ул.” Шипка“
№38, ЕИК 201286033.
3. На основание чл. 23, ал. 3 от НУРВИДГТ и в случай, че всички участници в конкурса
за обект 2256 подадат заявление по реда на чл. 90, ал. 2, т. 1 от АПК, допускам
предварително изпълнение на заповедта, предвид добрите климатични условия и
необходимостта от извършване на дейността през настоящия период на календарната година.
4. При допуснато предварително изпълнение при условията на т. 3 от заповедта,
нареждам на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от НУРВИДГТ в 14-дневен срок от съобщаването на
заповедта за определяне на изпълнителя, да се сключи договор с участника, определен за
изпълнител „РЕАЛ 1” ЕООД.
5. При допуснато предварително изпълнение при условията на т. 3 от заповедта, да се
уведоми по надлежния ред класирания на първо място и определен за Изпълнител на обект
2256, че в 5 -дневен срок от съобщаването на заповедта, следва да представи в ТП „ДГС
Разлог“ всички изискуеми документи по чл. 35, ал.5 от НУРВИДГТ, именно:
❖ Актуално удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган ;
❖ Свидетелство за съдимост на лицата, които представляват съответния участник
съгласно Търговския закон.
❖ Документи доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост,
съгласно изискванията на Възложителя , посочени в тръжната документация .
6. В случай, че няма подадени заявления по реда на чл. 90, ал. 2, т. 1 от АПК от всички
участници в конкурса за обект 2256, договорът с участника, определен за изпълнител да се
сключи по реда на чл. 35, ал. 3, т. 1 от НУРВИДГТ.

7. Да се изпрати писмо до ЮЗДП гр.Благоевград за информация относно наличие или
липса на задължения към ЮЗДП преди сключване на договор с определения за изпълнител.
8. На основание чл.9а, ал.8 от от НУРВИДГТ внесената гаранция за участие в открития
конкурс се трансформира в гаранция за изпълнение по договора за добив с определения
изпълнител и представлява 5 % от предложената цена.
Ако Изпълнителят представи банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че същата
се освобождава след изрично писмено известие от Възложителя и се представя в оригинал/;
9. На основание чл.31, ал.1, т.2 от НУРВИДГТ внесената гаранция за участие на
кандидатите класирани на първо и второ място се освобождава след сключването на договора
по чл.35 .
10. Настоящата заповед подлежи на
/Административно – процесуалния кодекс/.
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11. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица по реда на
чл.23, ал.2 от НУРВИДГТ и чл.61 от АПК и да се изпрати за публикуване на интернет
страницата на ”ЮЗДП” ДП гр.Благоевград и на интернет страницата на ТП “ДГС Разлог“.
Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Атанаска АстиноваРСО гл.счетоводител при ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог.
Настоящата Заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра – един за регистъра
на заповедната книга на ТП “ДГС Разлог“ и един за досието на обекта прилагана към тръжната
процедура, с копия за класираните участници.
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