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На основание чл. 174, ал.2 от ЗГ, във връзка с чл. 62, ал.1, т.1, чл. 70, ал.1, и чл. 
74 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 - /Приета с ПМС № 316 / 24.11.2011 г., изм. и доп. бр. 90 от 
16.11.2012 г., бр.96 от 02.12.2016 г., в сила от 02.12.2016 г./, във връзка с моя заповед № 
РД-07-23 / 10.01.2022 г. за провеждане на електронен търг с явно наддаване за продажба 
на прогнозни количества дървесина от обект № 2210 в териториалния обхват на ТП «ДГС 
Места» и във връзка с утвърден протокол от 11.01.2022 г., съставен от комисия, назначена 
със Заповед на директора на ТП «ДГС Места» ДП, провела електронна тръжна процедура № 
2772 - 4697,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За спечелил електронна тръжна процедура № 2772-4697, за обект № 2210, на 
територията на ТП „ДГС Места" при цена както следва : ___________________ ________

О
б
ек

т 
№ Начална 

цена в лв. 
без ДДС

Спечелил търга
достигната 
цена в лв. 
без ДДС

Класиран на второ 
място

Достигната 
цена в лв. 
без ДДС

2210 
515 m3 54128,00

„Фейзал" ЕООД
151508,00

„НиКа Фарест" 
ЕООД

151508.00

2. На основание чл. 62, 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 от тях определям за купувач на 
включените количества дървесина по сортименти в обект с № 2210 на територията на ТП 
„ДГС Места", фирма „Фейзал" ЕООД, с достигната цена за обекта 151508,00 лв. /сто 
петдесет и една хиляди петстотин и осем лева/ без вкл. ДДС.

3. На второ  място фирма „НиКа Форест" ЕООД с достигната цена за обекта 
151508,00 лв. /сто петдесет и една хиляди петстотин и осем лева/ без вкл. ДДС.

4. На основание чл. 62, ал. 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, настоящата заповед да се 
публикува на интернет страницата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на интернет страницата 
на ТП "ДГС Места", с. Места.

5. На основание чл.70, ал.1, от НУРВИДГТ заповедта да се съобщи на кандидатите, 
участвали в електронна тръжна процедура № 2772-4697, за обект № 2210, реда на чл. 61 
от АПК.

6. На основание чл. 35, ал. 3, 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 от тях най-късно в срок от 7 дни
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след влизането в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен 
за купувач фирма „Фейзал" ЕООД.

7. Договорът се сключва след като определеният за спечелил процедурата представи:
- документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора - 7575.40 лева /седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева /;

- Свидетелство за съдимост на управителя и на всички членове на управителния
орган;

- удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че кандидатът няма 
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

8. 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.

9. В случай, че участниците от проведената електронна тръжна процедура № 2772- 
4697 за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2210, подадат заявления 
по реда на чл.90, ал.2, т.1 от АПК и на основание чл.70, ал.З от НУРВИДГТ, във връзка с 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

10. Контрол по изпълнение на настоящата заповед, възлагам на заместник- директора 
на ТП „Държавно горско стопанство Места".

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


