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ЗАПОВЕД
№ РД-07-72
18.07.2022г., гр. Радомир
На основание чл.23, 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), във
връзка с утвърден от Директора на ТП „ДГС Радомир” протокол на комисия, назначена със
Заповед № РД-07-66/ 18.07.2022г. на Директора на ТП „ДГС Радомир”, за провеждане на
открит конкурс за възлагане на добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от
НУРВИДГТ, а именно: Добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на
дървесина от временни горски складове до краен потребител, обявен със Заповед № РД07-57/ 28.06.2022г. на Директора на ТП „ДГС Радомир” за ОБЕКТ № 2228, включващ
подотдел: 125 „е“, 127 „и2“ и 127 „в2“ в района на дейност на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Радомир” при ”Югозападно държавно предприятие” ДП,
гр.Благоевград,
I. О Б Я В Я В А М :
Класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на добив на дървесина
съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВИДГТ, а именно: Добив на дървесина и товарене,
транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен
потребител на Териториално поделение ”Държавно горско стопанство Радомир” при
”Югозападно държавно предприятие” ДП, гр.Благоевград, от Обект № 2228, както
следва:
I-во място: „ВИП ЛЕС 2021“ ООД с ЕИК 206716414 със седалище и адрес на управление
Област: Перник, Община: Перник, с. Кралев дол, п.к. 2349, ул. Драва № 4, адрес на
електронна поща: viples2021@abv.bg , представлявано от АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДРОВ и ЯВОР НИКОЛАЕВ ПАШИН като Управители, действащи заедно и поотделно,
предложили обща стойност за обекта 69,079.00 лева (шестдесет и девет хиляди и
седемдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС за извършване на дейностите, като:
1.1.
Общата стойност за добив на дървесината е 28,078.00 лева (двадесет и осем
хиляди и седемдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС.
1.2.

Общата стойност за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината

от временни горски складове до краен потребител е 41,001.45 лева (четирдесет и

една хиляди и един лева и четирдесет и пет стотинки) без ДДС.
II -во място – НЯМА КЛАСИРАН.

II. О П Р Е Д Е Л Я М :
На основание чл.23, ал.1, т.1 във връзка с чл.22, ал.17 от НУРВИДГТДОСПДНГП определям
за изпълнител на дейности в горските територии - Добив на дървесина и товарене,
транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен
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потребител на Териториално поделение ”Държавно горско стопанство Радомир” при
”Югозападно държавно предприятие” ДП, гр.Благоевград, от Обект № 2228 - „ВИП ЛЕС
2021“ ООД с ЕИК 206716414 със седалище и адрес на управление Област: Перник,
Община: Перник, с. Кралев дол, п.к. 2349, ул. Драва № 4, адрес на електронна поща:
viples2021@abv.bg , представлявано от АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ и ЯВОР
НИКОЛАЕВ ПАШИН като Управители, действащи заедно и поотделно, предложили обща
стойност за обекта 69,079.00 лева (шестдесет и девет хиляди и седемдесет и девет лева
и нула стотинки) без ДДС за извършване на дейностите, като:
2.1.
Общата стойност за добив на дървесината е 28,078.00 лева (двадесет
и осем хиляди и седемдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС.
2.2.
Общата стойност за товарене, транспортиране и разтоварване на
дървесината от временни горски складове до краен потребител е
41,001.45 лева (четирдесет и една хиляди и един лева и четирдесет и пет
стотинки) без ДДС.
III.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

На основание чл.23, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП и във връзка с чл.60, ал.3
и ал.1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), допускам
предварително изпълнение на настоящата заповед, наложено от
следните мотиви:
Мотиви за предварителното изпълнение:
Във връзка с публикувания в ДВ №1 от 03.01.2019 г. Закон за изменение и
допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и получени указания с писмо
Изх. №ТП-00-17/23.01.2019год. от „ЮЗДП” ДП, гр.Благоевград, относно кратки срокове за
предоставяне на дърва за огрев на физически лица за отоплителен сезон 2022г.-2023г. и
при условия, че евентуалното закъснение за изпълнение на предвидената дейност би
попречило да бъдат извършени по целесъобразност /съобразно благоприятното
метеорологично време и сезон/ по-нататъшните сезонни дейности, предвидени от ТП
„Държавно горско стопанство Радомир”.
Предвид обстоятелството, че се създава реална опасност да не се постигнат особено
важни държавни интереси, а именно изпълнение на горскостопанския план на
стопанството, ефективно управление на държавната собственост и постъпления на
средства за осъществяване на дейността на стопанството и за фонд „Инвестиции в горите”,
предвидени от ТП „Държавно горско стопанство Радомир”.
3.1.

3.2.

На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска
предварително изпълнение, може да се обжалва самостоятелно чрез
административния орган пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му,
независимо дали административният акт е бил оспорен.

На основание чл.23, ал.6 във вр. с ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП в 5-дневен
срок от издаването на настоящата заповед – в срок до 25.07.2022г.,
определеният за изпълнител участник следва да представи на
възложителя документите по чл.35, ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП, а
именно:
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),

3.3.

-

-
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-

-

-

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.
3.4.

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.

3.5.

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.

3.6.

На основание чл.23, ал.4 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.

3.7.

Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра - един
за заповедната книга на териториалното поделение и един за прилагане
към тръжната процедура.
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