МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ” ГР.РАЗЛОГ

гр.Разлог 2760, ул. „Екзарх Йосиф” №4, тел.0747/80160, email dlsrazlog@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-07-182

гр. Разлог; 02.03.2022г.
На основание чл.174,ал.2 от ЗГ във връзка с чл.66, ал.2, т.5, чл.74, ал.2,т.1 и чл.74е,
ал.1, т.1 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 със заповед № РД-07-114 от 09.02.2022г. за провеждане на
електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита на временен горски
склад дървесина от ОБЕКТ №2240-1, намиращ в териториалния обхват на дейност на ТП“ДГС
Разлог“ и утвърден протокол от Директора на

ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр.

Разлог за работата на комисията, провела ЕЛЕКТРОННА тръжна процедура №2760-4843

О Б Я В Я В А М:
1.Класиране на кандидатите,участвали в електронен търг с наддаване за продажба на
прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина за Обект № 2240-1, както
следва:
Обект №,
количество
Начална
Класиран на
с цена в лв. Класиран на с цена в лв.
дървесина
цена в лв.
първо място
без ДДС
второ място
без ДДС
за
без ДДС
участник
участник
продажба
2240-1
КИ ВИ КО
30214.00
ЕООД
65548.00
КИ БО ЕООД
65548.00
293.00 м³
2.На основание чл.74е, ал.1, т.1 от НУРВИДГТ, във връзка с чл.74г, ал.5 от НУРВИДГТ,
определям за КУПУВАЧ на 293 м³ прогнозни количества добита на временен горски склад
дървесина от ОБЕКТ № 2240-1 с подотдел 14 „г“ на територията на ТП“ДГС Разлог“, участника
„КИ ВИ КО“ ЕООД, ЕИК: 101630841 със седалище и адрес на управление гр.Банско,
ул.“Христо Смирненски“ №20, представлявано от Костадин Захов, в качеството му на Управител
при достигната цена в размер на 65548.00 /шестдесет и пет хиляди петстотин четирдесет
и осем/ лева без ДДС.
3. На основание чл.74е, ал.3 от НУРВИДГТ заповедта за класиране ще бъде изпратена за
публикуване на интернет страницата на продавача,на електронната платформа на която се
извършвa търга,за което участниците да се уведомят по електронен път или по реда на чл.61 от
АПК , в случай, че заинтересованите лица не могат да бъдат уведомени по електронен път.
4.На основание чл.74е, ал.4 от НУРВИДГТ и в случай, че всички заинтересовани страни в
търга подадат заявление по реда на чл.90, ал.2, т.1 от АПК, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
5. При допуснато предварително изпълнение при условията на т.4 от заповедта, нареждам
на основание чл.35,ал.3,т.2 от НУРВИДГТ в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта да се
сключи договор с участника, определен за Купувач - „КИ ВИ КО“ ЕООД. В случай на
неподадени заявления по реда на чл.90,ал.2,т.1 от АПК, договор с участника класиран на
първо място ще се сключи в срока по чл.35,ал.3,т.1 от НУРВИДГТ.
6.Участникът, определен за Купувач следва да представи всички изискуеми документи по

чл.35,ал.5 от НУРВИДГТ в срока указан в чл.23, ал.6 от НУРВИДГТ.
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в
оригинал или заверено копие.
7.На основание чл.74е, ал.4 от НУРВИДГТ настоящата заповед като индивидуален
административен акт подлежи на обжалване по реда на Административно-процесулания
кодекс, чрез директора на ТП“ДГС Разлог“, пред Административен съд, гр.Благоевград в 14дневен срок от съобщаването й.
8.Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Атанаска Астинова – РСО
гл.счетоводител при ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог.
Настоящата Заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на
заповедната книга на ТП“ДГС Разлог“ и един за досието на обекта.
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