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 гр. Радомир; ул. „Цар Освободител" №4;  0777 / 821-42; 802-92   e-mail: dgsradomir@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-07-5 

 
07.01.2022г., гр. Радомир 

 

На основание чл.32, ал.1, т.3 във връзка с чл.35 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собствености за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), като 

взе предвид Заявление вх.№ 12-00-5/ 07.01.2022г., подадено от управителя на „АКСИ“ 

ЕООД – като участник, класиран на ПЪРВО МЯСТО със Заповед № РД-07-208/ 

21.12.2021г., съгласно протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-07-193 от 

21.12.2021г. на Директора на ТП „ДГС Радомир”, за провеждане на открит конкурс за 

възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина по реда и условията 

предвидени в чл.15 - чл.24 от НУРВИДГТДОСПДНГП, обявен със Заповед № РД-07-164 от 

02.12.2021г. на Директора на ТП „ДГС Радомир” за ОБЕКТ № 2206, включващ подотдел: 

215 “п” в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство 

Радомир” при ”Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград,  

I. Н А Р Е Ж Д А М : 

 

На класирания на първо място кандидат „АКСИ“ ЕООД в проведения открит 

конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в района 

на дейност на Териториално поделение ”Държавно горско стопанство Радомир” при 

”Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, от Обект № 2206, да се 

ЗАДЪРЖИ внесената гаранция за участие в размер на 1,467.00 лева (хиляда, 

четиристотин шестдесет и седем лева и нула стотинки) 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

На основание чл.23, ал.1, т.1 във връзка с чл.22, ал.15, т.1 и ал.17 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 определям за изпълнител класираният на ВТОРО МЯСТО участник, 

съгласно Заповед № РД-07-208/ 21.12.2021г. на дейности в горските територии - 

добив на дървесина в района на дейност на Териториално поделение ”Държавно горско 

стопанство Радомир” при ”Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, от 

Обект № 2206 - „ГРАОВО ТРАНС ЛЕС“ ЕООД с ЕИК 205026022 със седалище и адрес 

на управление Област: Перник, Община: Брезник, гр. Брезник, п.к. 2360, бул./ул. Разцвет 

№ 9, адрес на електронна поща: e.djambazka@abv.bg , представлявано от ЕЛИЗАБЕТА 

КИРИЛОВА ДИМИТРОВА като Управител, предложил цена от 29,345.80 лева (двадесет и 

девет хиляди, триста четирдесет и пет лева и осемдесет стотинки) без ДДС. 

III. Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

1. На основание чл.23, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП в 5-дневен срок от влизането в 

сила на настоящата заповед – в срок до 28.01.2022г., определеният за 

изпълнител участник следва да представи на възложителя документите по чл.35, 

ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП, а именно: 

  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ДП 

БЛАГОЕВГРАД 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАДОМИР” ГР.РАДОМИР 
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- Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори от органите 

на НАП (може да бъде и справака от електронния регистър на НАП, издадена 

чрез електронен подпис) с дата на издаване не по-рано от 3 (три) месеца преди 

крайния срок за подаване на оферти, 

- Копие от документите на работниците, доказващи тяхната квалификация и 

правоспособност за извършване на дърводобив – сеч и извоз, квалификация за 

работа с бензимоторни триони и проваспособност за управление на 

специализирана горска техника (когато ще използва такава за работа в 

обекта), 

- Документи доказващи техническите възможности на участника за сеч и извоз 

на дървесината:  

За техниката- брой, свидетества 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 бъде удостоверен собственика на техниката (копия заверени 

„вярно с оригинала“ с подпис на представляващия участника) 

За животните – брой регистрационен талон или паспорт или актуална справка 

от интегрираната система на 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)  

- 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. Документите следва да са 

валидни към дата на подписване на договора и се представят в оригинал или 

заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие купувача 

представя и оригинала за сравнение. 

- Удостоверение от органите на НАП, че участникът няма парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен орган 

със срок на валидност 3 (три) месеца преди крайния срок за сключване на 

договора. 

 

2. На основание чл.35, ал.3, т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в 14-дневен срок от 

влизането в сила на заповедта да се сключи договор с избрания за изпълнител. 

 

3. Заповедта, на основание чл.23, ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП, подлежи на 

обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Териториално поделение 

“Държавно горско стопанство Радомир” пред Административен съд – Перник или 

по административен ред пред Директора на Югозападно държавно предприятие. 

 

4. На основание чл.23, ал.4 вр. с чл.70 от НУРВИДГТДОСПДНГП, настоящата заповед 

да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК, като същата се 

публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Радомир” и да се изпрати за 

публикуване на интернет страницата на „ЮЗДП” ДП, гр.Благоевград. 

 

5.  Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра - един за 

заповедната книга на териториалното поделение и един за прилагане към 

тръжната процедура. 

 

Директор на ТП „ДГС Радомир“:............................... 

инж. ВЕСЕЛИН ВЛАДОВ 
 
РК 
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