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З А П О В Е Д
NS РД - 07 - .......ЙГГ

...JA.A.L.2022 г., с. Места
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ и чл. 74 „е", ал. 1, т. 1 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 и утвърден протокол от 11.01.2022 г. на 
комисия назначена със Заповед № РД-07-24/10.01.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Места" за 
провеждането на електронна тръжна процедура № 2772-4696 за обект с № 2211.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Класирането на кандидатите участвали проведен на 11.01.2022 г., с начален час 10:15 
часа, както следва: ____________________________ ____________ _____________ ___________

Обект
№

Начална 
цена в лв. 
без ДДС

Куб.м.
Класиран на 1-во 
място и спечелил 

търга с наддаване, и 
определен за 

купувач

Достигната 
цена в лева 

без ДДС

Класиран на 
II-ро място

Достигната 
цена в 

лева без 
ДДС

2211 55936.00 1063 м3

„Мусала -  88" ЕООД,
с ЕИК 202084981,със 
седалище и адрес на 
управление с. Горно 

Краище, община 
Белица

172767.00

„КИ БО" 
ЕООД , ЕИК

101739931, със 
седалище и 

адрес на 
управление гр. 

Разлог

172767.00

2. На основание чл. 74 "е", 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 определям за купувам на стояща 
дървесина на корен от обект № 2211, находящи се на територията на ТП „ДГС Места" класираният 
на първо място участник, а именно фирма „Мусала - 88" ЕООД, с ЕИК 202084981, със 
седалище и адрес на управление с. Горно Краище, представлявана от Муса Дагон - управител, с 
предложена най-висока цена от 172767.00 /сто седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и 
седем/ лева без ДДС във времевия интервал за наддавателни предложения за търга, а именно 
наддавателното предложение е направено в 11:06:45 часа на 11.01.2022 г.

3. Класиран на второ място - „КИ БО" ЕООД. ЕИК 101739931, със седалище и адрес на 
управление гр. Разлог, с предложена най-висока цена от 172767.00 /сто седемдесет и две хиляди 
седемстотин шестдесет и седем/ лева без ДДС във времевия интервал за наддавателни предложения 
за търга, а именно наддавателното предложение е направено в 11:07:42 часа на 11.01.2022 г. 
Съгласно чл.74 д,ал. 4 от НУРБИДГТДОСПДНГП, когато има подадени две или повече еднакви най- 
високи ценови предложения, класирането на първо и второ място се извършва по реда на подаване 
на предложенията, като се дава предимство на по-рано подадените.
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4. На основание чл. 74 "е", ал. 3 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 настоящата заповед да се публикува на 
интернет страницата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на интернет страницата на ТП „ДГС Места", 
с. Места.

5. В случай, че всички участници от проведената процедура, подадат заявления по реда на 
чл.90, ал.2, т,1 от АПК, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на 
настоящата заповед, наложено от аргумента, че евентуалното закъснение за изпълнение на 
предвидената дейност, целяща по-нататъшни дейности в държавни горски територии, би попречило 
тя да се извърши по целесъобразност в съответствие с благоприятното метеорологично време и 
сезон.

6. 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 и в случай, че всички участници от проведената 
процедура, подадат заявления по реда на чл.90, ал.2, т.1 от АПК и на основание от 
НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването на 
настоящата заповед за определяне на купувач да се сключи договор между ТП „ДГС Места" и 
участника, определен за купувач.

7. Да се уведоми спечелилият процедурата и определен за купувач участник „Мусала 88" 
ЕООД, с ЕИК 202084981, със седалище и адрес на управление с. Горно Краище, община Белица, че 
при спазване на чл. 23, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП и чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП, че в 
14-дневен срок съобщаването й, в случай, че всички участници от проведената процедура, подадат 
заявления по реда на чл.90, ал.2, т.1 от АПК и на основание във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, следва 
да се яви за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен от Обект с № 2211, 
находящи се в териториалния обхват на ТП "ДГС Места", след внасяне на определената гаранция 
за изпълнение на договора и след представяне на документите, изискуеми съгласно чл. 35, ал. 5 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП и при липса на основанията на 35, ал. 9 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Всички 
документи трябва да валидни към датата на подписване на договора, като се представят в оригинал 
или заверено копие.

8. Ако не всички участници от проведената процедура, подадат заявления по реда на чл.90, 
ал.2, т.1 от АПК и във връзка с чл.60, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от влизането в сила на 
настоящата заповед за определяне на купувач да се сключи договор между ТП „ДГС Места" и 
участника, определен за купувач 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 да се яви за в сключване на договор за 
продажба на стояща дървесина на корен в обект № 2211, след внасяне на определената гаранция 
за изпълнение на договора и след представяне на документите, изискуеми съгласно чл. 35, ал. 5 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП и при липса на основанията на 35, ал. 9 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Всички 
документи трябва да валидни към датата на подписване на договора, като се представят в оригинал 
или заверено копие.

9. Ако не всички участници от проведената процедура, подадат заявления по реда на чл.90, 
ал.2, т.1 от АПК класираният на първо място и определен за купувач участник, преди подписването 
на договора и на основание чл. 23, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, следва в 5 /петдневен/ срок от 
влизане в сила на настоящата заповед да представи и документите чл. 35, ал. 5 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП.

10. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК чрез ТП „Държавно горско стопанство 
Места" в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.

11. Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра - един за заповедната 
книга на стопанството и един за досието на обекта, с копие до заинтересованите лица.

Директор ТП „ДГС Места
/инж. Димитър Т^рзиев^|
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