
ЗАПОВЕД 

N!1РД ��--���/.\�.:.9..� ... 2021г.

Гр.Костенец 

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 от тях", чл. 60 от АПК и утвърден протокол за работа 
на комисията, назначена със Заповед № РД-04-412/14.06.2021 r. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Обявявам класиране на участниците в „ Търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен" в обект 2114 отдел 81 "д" на територията на община Костенец, по реда на 
чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ, проведен на 14.06.2021 год. както следва: 

Класиран на първо място: 
Фирма „Смарт Продъкшън" ЕООД ЕИК 205672032, със седалище и адрес на управление: 

с.Доганово, общ.Елин Пелин с управител Виктор Георгиев Благов и с предложена цена 
46 955,00 лв. без ДДС /четиридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и пет лева/. 

Класиран на второ място няма. 
2. Определям за спечелил Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на

корен" в обект 2114 отдел 81 "д" на територията на община Костенец, фирма „Смарт 
Продъкmън" ЕО ОД. 

3. Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение на основание чл. 23, ал. 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 
от тях във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, тъй като при 
продължително изпълнение може да се стигне до обезценяване/ похабяване на дървесината. 
Същевременно, ако извоза се осъществи при неподходящи метеорологични условия би могло 
да последват значителни повреди върху съществуващата инфраструктура в района на обекта. 

4. Нареждам на основание чл. 35, ал.1 и ал.3, т. 2 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 от тях" най-късно в 14-дневен срок, 
от съобщаването на настоящата заповед да се скmочи договор с класирания на първо място 
участник. 

5. На основание чл. 23, ал. 6 във връзка с чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТ в 5-дневен срок от
издаването на настоящата заповед, определеният за изпълнител участник, следва да представи 
на възложителя необходимите документи за скmочване на договора: 

- номер на документ за внасяне на допълнитеJПiа парична сума - в случаите, когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на 
възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора; 

- 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; 

- Удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено не по-рано от три 
месеца от датата на представянето му. 

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и са в оригинал 
или заверено копие от учасrnика. 

6. Договор не се сключва с фирма определена за купувач, която има парични задължения
към община Костенец. ОП „ГЗГФ" Костенец служебно изисква информация от община 
Костенец. 

7. На основание чл. 23, ал. 5 от НУРВИДГТ заповедта подлежи на обжалване в 14-
дневен срок чрез ОП „ГЗГФ" Костенец пред Административен съд София област. 

8. Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнително изпълнение може да

се обжалва чрез община Костенец пред Административен съд София- област в тридневен срок 

от съобщаването му. 

9. Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирма „Смарт Продъкшън" ЕООД,
участвала в процедурата, директора, гл. счетоводител и лесничея, и да се публикува на 

интернет страницат ��а,и���остенец. 

-
__....

_
1-f 

� 

' 

у 
Изготвил: 1 ,, . • ....... 

Татяна Натина пециалист лесовъдство 
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