
Гр. Кресна, ул. „Македония” № 198, тел.+3597433 2264, e-mail: dgskresna@abv.bg 

 

 

З  А П О В Е Д 

№РД-07–99/15.04.2022 г. 

 

На основание чл.174, ал. 2 от ЗГ във връзка с чл. 74е, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка с 

чл. 74, ал.1 и ал.2, т.1 и чл. 49, ал.1, т.3 от Наредба 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-

07-77/24.03.2022 г. за повеждане на електронен търг с наддаване за продажба на 

прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина обект № 2218, 

включващ отдели: 320 „п“ и 335 „г“, намиращ се на територията на ТП „ДГС  Кресна”, гр. 

Кресна и утвърден протокол от работата на комисията назначена със Заповед № РД-07-

90/13.04.2022г. на Директора на ТП „ДГС Кресна“ за провеждане на ЕЛЕКТРОННА тръжна 

процедура № 2840-5033, 

 

О Б Я В Я В А М  
 
1. Класирането на участниците в Електронен търг с наддаване за продажба 

на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ № 2218, проведен на 14.04.2022г. с 

начален час 13:45 часа, определено на база реда на потвърждаване на най-

висока предложена цена, както следва: 

Обект № 

 
Начална 

цена в лв. 

без ДДС 

 
Куб.м. 

Класиран на І-во място 
и спечелил търга с 

явно наддаване, и 

определен за купувач 

Достигната 
цена в лева 

без ДДС 

Класиран на                

ІІ-ро място 

Достигната 
цена в 

лева без 

ДДС 

2218 9140 

 

215 
„НиКа форест“ ЕООД 41627 

„ИБО – 741“ 

ЕООД 
41536 

 

2. На основание чл.74е, ал.1, т.1 от НУРВИДГТ определям за купувач стояща 

дървесина на корен от Обект № 2218, включващ отдели: 320 „п“ и 335 „г“, намиращ се 

на територията на ТП „ДГС  Кресна”, гр. Кресна фирма: „НиКа форест“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление гр. Белица, ул. Чавдар № 1, с ЕИК 206096251, 

представлявано от Георги Апостолов, в качеството му на управител, с достигната цена в 

размер на 41627,00 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и седем лева/ 

без ДДС; 

 

3. На второ място - фирма „ИБО – 741“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: с. Краище, ул. Трета № 16, с ЕИК 204555745, представлявано от Ибрахим 

Ибрахим, в качеството му на управител, с достигната цена в размер на 41536,00 лв. 

/четиридесет и една хиляди петстотин тридесет и шест лева/ без ДДС; 

4. На основание чл.74е, ал.3 от НУРВИДГТ настоящата заповед да се публикува на 

интернет страницата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и на интернет страницата на ТП „ДТС 

Кресна“ гр. Кресна на електронната платформа, на която се извършва търга, за което 

участниците да се уведомят по електронен път. 

5. На основание чл. 74е, ал. 4 от НУРВИДГ и в случай, че всички участници в 

електронния търг с наддаване за обект № 2218, подадат заявления по реда на чл. 90, ал. 

2, т. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. Мотиви: 

Евентуално закъснение за изпълнение на предвидените дейности в обекта би попречило за 

изпълнението им в срок.   

  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП 

БЛАГОЕВГРАД 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА” 

 



6. Нареждам на основание чл. 23, ал. 6 от НУРВИДГТ, най-късно в срок от 5 дни от 

влизане в сила на настоящата заповед, а в случай на предварително изпълнение по т. 5 от 

настоящата заповед, най - късно 5 дни от издаване на заповедта, определения за 

изпълнител участник да представи всички необходими документи по чл. 35, ал. 5 от 

НУРВИДГТ. 

7. Нареждам на основание чл. 35, ал. 3, т. 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  най-късно 

в срок от 14 дни от съобщаване на заповедта за определяне на изпълнител да се сключи 

договор с участника, определен за изпълнител, след представяне на всички необходими 

документи, съгласно чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТ. 

8.  В случай, че няма подадено заявление по реда на чл. 90, ал. 2, т. 1 от АПК от 

всички участници в електронния търг с наддаване за обект № 2218, договорът с 

участникът определен за изпълнител да се сключи по реда на чл. 35, ал.3, т. 1 от 

НУРВИДГТ. 
 

9. Гаранцията за участие на кандидатите, класирани на първо и второ място се 

освобождават след сключване на договора за покупко-продажба. 

 

10. Кандидатът, определен за Купувач на обекта, се задължава да сключи 

писмен договор за покупко-продажба с ТП „Държавно горско стопанство Кресна" 

гр. Кресна в срока по т. 7, респ. т. 8 от настоящата Заповед. 

11. 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. 12.2.1. от Заповед № РД-07-

77/24.03.2022 г., с която е открита процедурата за обект № 2218. 

Всички изброени документи трябва да са валидни към датата на подписване на 

договора, като се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. 

 

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

 

13. Заповедта подлежи на обжалване по реда и условията в АПК 
/Административно -процесуалния кодекс/ чрез ТП „Държавно горско стопанство Кресна“ гр. 
Кресна. 

Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра - един за регистъра 

на издадените заповеди и един да се приложи към тръжната документация и копие до 

заинтересованите лица. 

 

 

 
ПОДПИС:  ………………… 

Инж. Йордан Станишев 

Директор на ТП „ДГС Кресна” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-04-15T14:21:50+0300
	YORDAN DIMITROV STANISHEV




