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З А П О В Е Д 
 

№РД-07-191/19.04.2022год. 

 
На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл.23, ал.1, т.1 и ал.3 

и чл.32, т.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 /съкр.НУРВИДГТ/ и т.4.6. от Заповедта 

за откриване и провеждане открития конкурс за обект №2207 и имайки в предвид 
подаденото заявление от ЕТ Кемал Бозов“ с вх. №12-00-169 от 19.04.2022г  за 
отказ да сключи договор за изпълнинение на дейноста добив на дървесина в 
обект №2207 на територията на  ТП „ДГС Гърмен.  

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

1.Класирам и определям за изпълнител участника, класиран на второ 

място за изпълнение на дейноста добив на дървесина в обект №2207 на 
територията на на ТП „ДГС Гърмен“ както следва: 
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Начална 
цена в лв.  
без ДДС 

Спечелил открития 
конкурс 

предложен

а цена  в 
лв. без 
ДДС, 

Класиран на второ 
място 

предложе

на цена в 
лв. без 

ДДС 

2207  
961м3 

30118лв. 

Отказва да 
сключи договор   

26900лв. 

„Лес-транс-
строй“ ЕООД  с 
ЕИК 112660442 със 
седалище и адрес 

на управление гр. 
Сърница 
ул.Калафат 13, 
общ. Сърница, обл. 

Пазарджик 

30000лв. 

 

2.Задържам гаранцията за участие в размер на 1506лв.на класирания на 
първо място участник ЕТ „Кемал Бозов” с ЕИК 112050948 с адрес на 
управление село Лозарево ул. Първи май №1, общ. Сунгурларе, обл. Бургас  

представлявана от управителя му Кемал Салихов Бозов в качеството му на 

управител, поради отказ да сключи договор .  
2.1. На класирания на първо място да се изпрати изрично писмо за сведение и копие 
от настоящата заповед за задържаната гаранция. Копие от заповедта да се връчи 

срещу подпис на главния счетоводител за изпълнение . 

2.3.На класирания на второ място да се изпрати изрично писмо за сведение и копие 
от настоящата заповед че е определен за изпълнител, че в 5 дневен срок от 
обявяване на настоящата заповед следва да представи документите по чл. 35 , ал.5 

от НУРВИДГТ.  

3.На основание чл.34, ал.3 от НУРВИДГТ във връзка с чл.60, ал.1 от 
Административно процесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на 
заповедта за определяне на изпълнител в случай, че всички заинтересовани 

страни писмено поискат предварителното й изпълнение според чл. 90, ал.2 т.1 от 
АПК. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП "ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН 

 



4.Договор с участника, определен за изпълнител, в 14-дневен срок от влизане в 

сила на заповедта за класиране и определяне на изпълнител или в 14-дневен срок 
от съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато 

предварително изпълнение. При сключване на договора да представи документите 
описани в т.19.3 от  заповедта за провеждане на конкурса за обект №2207, а 

именно: 
4.1.Документ за гаранцията за изпълнение учредена в полза на възложителя ТП 

“ДГС Гърмен” или банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от 
стойността му, в зависимост от направения от участника избор за формата на 
гаранцията. 

4.2.Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния участник съгласно Търговския закон . 
4.3.Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният 
регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че участникът 
няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

държавен компетентен орган, издадено не повече от 3 (три) месеца, преди датата на 
сключване на договора. Горепосочените документи да са валидни към датата на 
подписване на договора. При представяне на заверено копие на изискуем документ, 

участникът представя и оригинала за сравнение. Банковата гаранция се представя 

единствено в оригинал.  
5.Съгласно чл. 23, ал. 2 от /НУРВИДГТ/, настоящата заповед да се сведе до 

знанието на заинтересованите лица по чл.61 от АПК, на класираните чрез 

електронната им поща, или чрез препоръчано писмо с известие за доставяне или 
лично срещу подпис, както и да се изпрати за публикуване на интернет страницата 

на „ЮЗДП” ДП, гр. Благоевград и ТП ДГС Гърмен. 
6.На основание чл. 34, ал. 1 от НУРВИДГТ настоящата Заповед подлежи на 

обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на 
съобщаването й чрез ТП „Държавно горско стопанство Гърмен” до Административен 
съд гр. Благоевград.   

Настоящата заповед се издаде в три еднообразни екземпляра- един за 

заповедната книга на стопанството, един за досието на конкурса и един за 
класирания на първо място. 

 
 

           ДИРЕКТОР ТП „ДГС ГЪРМЕН”:…*********** 
                 /инж. Б Русков/  
 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Подписите на директора в настоящата заповед е заличен  на основание чл.2 във 

връзка с чл.23 от ЗЗЛД във връзкас чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

https://web.apis.bg/p.php?i=301352
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Изх.№12-00-171/19.04.2022година  

 
 
 

До ЕТ „Кемал Бозов” с ЕИК 112050948 с адрес на управление село Лозарево ул. 
Първи май №1, общ. Сунгурларе, обл. Бургас  представлявана от управителя му 

Кемал Салихов Бозов в качеството му на управител 
 

 
 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

 

 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

 
 В предвид заявлението Ви с вх. №12-00-169 от 19.04.2022г  за отказ да се 
сключи договор за изпълнение на дейноста добив на дървесина в обект №2207 на 
територията на  ТП „ДГС Гърмен от името на ЕТ „Кемал Бозов” с ЕИК 112050948 с 

адрес на управление село Лозарево ул. Първи май №1, общ. Сунгурларе, обл. Бургас  

представлявана от управителя му Кемал Салихов Бозов в качеството му на 
управител и на основание чл.32, т.3 от от /НУРВИДГТ/, и т. 4.6 от от заповедта 
Директора на ТП ДГС Гърмен за провеждане на открития конкурс и заповед №РД-07-

191/19.04.2022год. на Директора на ТП ДГС Гърмен  

 Ви Уведомяваме, че задържаме гаранцията Ви участие в открит конкурс за 
определяне на изпълнител на дейността добив на дървесина в обект №2207 
в размер на 1506 лв. в полза на ТП „ДГС Гърмен, поради неизпълнение на 

задължението си да сключите договор. 
 

 Настоящото изпращаме за Ваше сведение. 

 
          Настоящото писмо да се изпрати по адреса и на управление на участника. 

    
 

                     ДИРЕКТОР ТП „ДГС ГЪРМЕН”:…******** 
                    /инж. Б Русков/  

 

Мх 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Подписите на директора в настоящото писмо е заличен  на основание чл.2 във 

връзка с чл.23 от ЗЗЛД във връзкас чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ 

 
 
 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП "ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН 
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Изх.№12-00-170/19.04.2022година  

 
 

 
До „Лес-транс-строй“ ЕООД  с ЕИК 112660442 със седалище и адрес на 

управление гр. Сърница ул.Калафат 13, общ. Сърница, обл. Пазарджик 
 

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 
 
 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 
 
 В предвид отказа да сключи договор за изпълнение на дейноста добив на 

дървесина в обект №2207 на територията на  ТП „ДГС Гърмен участника ЕТ „Кемал 

Бозов” с ЕИК 112050948 , Ви уведомяваме че със заповед №РД-07-
191/19.04.2022год. на Директора на ТП ДГС Гърмен сте определен за изпълнител 
на дейността добив на дървесина в обект №2207 на територията на ТП „ДГС 

Гърмен. 

В предвид на това в 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта, а в 
случаите, когато в заповедта има разпореждане за предварителното 
изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК) от издаването й, определеният за изпълнител участник следва 
да представи в ТП „ДГС Гърмен“ документите по чл. 35, ал. 5 НУРВИДГТ, а 

именно: 

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и 
кадрова обезпеченост, които е декларирал: 

2.Справка/и за актуалното състояние на действащите трудови договори на 
участника/подизпълнителя от НАП (може да бъде и справка от електронният 

регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), със дата на издаване - не 
повече от 3 (три) месеца преди крайният срок за подаване на офертите. 

3. Копие от документите на работниците при участника/подизпълнителя, 
доказващи тяхната квалификация и правоспособност за извършване на дърводобив 

– сеч и извоз в съответствие с изискванията, заложени в настоящата документация 
/придобита квалификация за работа с бензино-моторни триони и правоспособност за 
управление на специализирана горска техника, когато ще се използва такава от 
участника за работа в обекта /. 

4. Документи, удостоверяващи техническите възможности на 

участника/подизпълнителя за сеч и извоз на дървесината: 
- За техниката - свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника 

по реда на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на ЗРКЗГТ и 

ЗДвП, за горската и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно 
преминаване на технически преглед. От представените документи трябва да може да 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП "ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=476739
https://web.apis.bg/p.php?i=476739
https://web.apis.bg/p.php?i=512668#p40473367


бъде удостоверен собственика на техниката. (копия, заверени «вярно с оригинала» с 

подпис на представляващия участника) 
- За животните регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от 

интегрираната система на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ). 
Договор за наем, ако животните са наети. От представените документи трябва да 

може да бъде удостоверен собственика на животните. (копия, заверени «вярно с 
оригинала» с подпис на представляващия участника) 

5. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, 
когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или 
учредена в полза на възложителя ТП „ДГС Гърмен“ банкова гаранция 

за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му, в зависимост от 

направения от участника избор за формата на гаранцията. 
6. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния участник съгласно Търговския закон или 
законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, където участникът е регистриран. Свидетелства за съдимост се 
представят и за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участието на 

такива. 

7.  Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от 
електронният регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ 
че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила 

акт на държавен компетентен орган, издадено не повече от 3 (три) месеца, преди 
датата на сключване на договора. 

 Приложение :Към настоящото писмо прилагаме копие от заповед №РД-07-
191/19.04.2022год. на Директора на ТП ДГС Гърмен. 

  
Настоящото изпращаме за Ваше сведение. 

Настоящото писмо да се изпрати по адреса и на управление на участника. 

    
 
           ДИРЕКТОР ТП „ДГС ГЪРМЕН”:…*********** 

                 /инж. Б Русков/  

 
мх 
 
 

 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Подписите на директора в настоящото писмо е заличен  на основание чл.2 във 

връзка с чл.23 от ЗЗЛД във връзкас чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ 
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