МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САМОКОВ“
Адрес: Самоков, ул. Софийско шосе № 20, тел.0722/66767, факс: 0722/66874, e-mail: dgs_samokov@abv.bg

З А П О В Е Д
№ РД - 07 - 390
Самоков, 24.11.2021 година
На основание чл.23, ал.1, т.1 във връзка с чл.65 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/ и
утвърден Протокол № 48/23.11.2021 год. на комисията, назначена от мен със Заповед № РД
07-389/23.11.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на
действително добита на временен горски склад дървесина, обособена в „партида” - обект №
2126 – 1, подотдел 728 „ж” в района на дейност на ТП „ДГС Самоков”, открит с моя
Заповед № РД 07-384/05.11.2021 г.
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Следното класиране на участниците:
За обект № 2126 – 1 подотдел 728 „ж”
На основание чл.65, ал.2 от НУРВИДГТ:
На първо място: „Мальовица лес” ЕООД с адрес на управление гр. Самоков, ул.
„България” № 275, вписано в АВ с ЕИК 206341521 при цена от 12 000.00 без ДДС
/дванадесет хиляди/ за 60,43 куб.м.
О П Р Е Д Е Л Я М
за купувач на дървесината класирания участник на първо място както следва:
за обект № 2126 – 1, подотдел 728 „ж” - „Мальовица лес” ЕООД гр. Самоков
На основание чл.23, ал.3 от НУРВИДГТ, във връзка с чл.60, ал.1, предложение
четвърто, чл.90, ал.2, т.2 предложение второ от Административно процесуалния кодекс
/АПК/ допускам предварително изпълнение, тъй като от закъснението на изпълнението може
да последва значителна или трудно поправима вреда, а именно похабяване на дървесината и
загуба от липса на приходи.
Нареждам на основание чл. 35, ал.3, т.2 от НУРВИДГТ, в 14 дневен срок от съобщаване
на заповедта да се сключи договор с участникът, определен за купувач, след довнасяне на
определената гаранция за изпълнение на договора, заплащане цената на дървесината на
100% от достигнатата при търга цена и след представяне на необходимите документи
съгласно чл.35, ал.5 от НУРВИДГТ и Раздел IX от условията на документацията за обекта.
В тридневен срок от издаването на настоящата заповед, същата да се доведе до
знанието на участниците по реда на чл. 61 от АПК, ръководител счетоводен отдел,
счетоводство, съответният старши лесничей и инж. Бързанов за сведение и изпълнение и на
зам. директор за контрол, както и да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС
Самоков” и ЮЗДП ДП гр. Благоевград.
Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административен съд София – област,
в 3 - дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
ДИРЕКТОР:……………/п*/.………
/инж. Ал. Кроснев/
*

Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.1, ал.3 от ЗЗЛД във връзка с чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ.

