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изх. № 09-02-352/18.03.2022год. 

гр. Якоруда 

                       

                

ДО  

УПРАВИТЕЛЯ  НА  

„Биномед” ООД 

гр. Якоруда, ул.”Цар Борис III” № 213 

ОБЩ. Якоруда 

ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД 

                       

         УВАЖЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

 

         Във връзка със Заповед № РД-07-98/15.03.2022г. на директора на ТП 

„Държавно горско стопанство Якоруда” за определяне на резултатите от класирането 

от проведен на 11.03.2022год. електронен търг с наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект с № 2203, включващ отдел/ подотдел №№: 47 п, 66 к 

находящ се на територията на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”, съгласно 

която представлявания от Вас търговец „Биномед” ООД с ЕИК 101664222 е класиран 

на първо място за Обект с № 2203, включващ отдел/ подотдел №№: 47 п, 66 к, и 

подадени заявления от всички участници по реда на чл.90, ал.2, т.1 от АПК видно от 

които е, че участниците желаят допускане на предварително изпълнение на 

горецитираната заповед, с настоящото Ви уведомяваме за следното: 

 

          На основание чл.35, ал.3, т.2 от НУРВИДГТ, договорът ще се сключи в 14 

(четиринадесет) дневен срок, считано от датата на съобщаване на Заповедта за 

определяне на купувач, в сградата на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”, 

като в същия срок следва да представите: 

 

1. Справка/и за актуалното състояние на действащите трудови договори на от НАП 

(може да бъде и справка от електронният регистър на НАП, издадена чрез 

електронен подпис), със дата на издаване - не повече от 3 (три) месеца преди 

крайният срок за подаване на офертите; 

2. Копие от документите на работниците, доказващи тяхната квалификация и 

правоспособност за извършване на дърводобив – сеч и извоз в съответствие с 

изискванията, заложени в документацията за участие /придобита квалификация за 

работа с бензино-моторни триони и правоспособност за управление на 

специализирана горска техника, когато ще се използва такава за работа в обекта/; 

3. Документи, удостоверяващи техническите възможности на участника за сеч и 

извоз на дървесината: 

- За техниката - свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по 

реда на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на ЗРКЗГТ и ЗДвП, 

за горската и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване на 

технически преглед. От представените документи трябва да може да бъде 

удостоверен собственика на техниката. (копия, заверени «вярно с оригинала» с 

подпис на представляващия участника) 

- За животните регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от 

интегрираната система на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ). 

Договор за наем, ако животните са наети. От представените документи трябва да 

може да бъде удостоверен собственика на животните. (копия, заверени «вярно с 

оригинала» с подпис на представляващия участника); 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА” 
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4. Номер на документ за внасяне на допълнителна към гаранция за участие парична 

сума в размер на 8860,00, покриваща размера на гаранцията за изпълнение, или 

учредена в полза на възложителя ТП “ДГС Якоруда” банкова гаранция 

за изпълнение на договора в размер на 10494,00 - представлаваща 10 % от 

стойността му, в зависимост от направения от участника избор за форма на 

гаранцията; 

5. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния участник съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където участникът е регистриран; 

6. 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; 

7. Декларация за спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. в качеството на 

оператор, който пуска на пазара дървен материал и изделия от дървен материал 

(OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.); 

 

Горепосочените документи да са валидни към датата на подписване на договора. 

При представяне на заверено копие на изискуем документ, участникът представя и 

оригинала за сравнение. Банковата гаранция се представя единствено в оригинал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис: ...........*.......... 

инж. Иван Дивизиев 

Директор на ТП „ДГС Якоруда“ 

 

ИМ/ 

 

 

 

 
Връчил: …………*…………….  Получил: ......................*.............................  

 

 /………………………………………………/               /…………………………………………………………………………………-…….……………………/                                                                   

                   Дата: ........................ 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заличена информация на основание § 1 от ДР на ЗЗЛД, във връзка с чл.9б, ал.3 от 

НУРВИДГТ. 

https://web.apis.bg/p.php?i=301352
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=11426
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=11426

