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З  А П О В Е Д 

№РД-07–92/15.04.2022 г. 

На основание чл.174, ал. 2 от ЗГ във връзка с чл. 74е, ал.1, т.2, ал. 2, т. 2 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-07-72/24.03.2022 г. за повеждане на електронен търг с наддаване за продажба 

на прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина обект № 2213МТ, 

отдели/подотдели 27е, 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-

5028, 

О Б Я В Я В А М  
 
1. Прекратявам процедура: Електронен търг с наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от обект № 2213МТ, отдели/подотдели 27е, намиращ се на 

територията на ТП „ДГС  Кресна”, поради това, че няма нито един допуснат участник в 

процедурата. 

За участие в процедурата има подадено заявление от 1 брой кандидат: „Авея“ ЕООД, гр. 

Кресна, ул. Чинарите № 10, с дата и час на регистрация: 12.04.2022 г., 14:35 часа, който не е 

допуснат до участие.  

 

 

2. Мотиви за прекратяването, съгласно протокола от комисията, които се 

възприемат изцяло от продавача ТП „ДГС Кресна“: „В представените документи на 

фирма „Авея“ ЕООД за обект № 2213МТ се установи, че не е приложена Декларация по 

образец за изпълнение на техническите и квалификационни изисквания за извършване 

ползването на дървесина и спазване на безопасни условия на труд – Приложение № 3, съгл. 

т. 8.2.1. от Заповед № РД – 07 – 72/24.03.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Кресна“.  

На основание т. 9.3. от Заповед № РД – 07 – 72/24.03.2022 г. на Директора на ТП „ДГС 

Кресна“, комисията отстранява от участие в търга участник, който не е представил някой от 

изискуемите документи или те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите, 

а именно: няма представено Приложение № 3 за обект 2213МТ. 

Поради факта, че няма нито един допуснат участник в електронната платформа и 

съгласно чл. 74е, ал. 2, т. 2 от НУРВИДГТ, Комисията предлага на директора да издаде 

Заповед за прекратяване.“   

 

3. 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. 

4. Внесената гаранция за участие да се освободи в полза на не класираните 

кандидати в срок от 3 работни дни след влизане в сила на заповедта за класиране. 

5. 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 

  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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