
ЗАПОВЕД 

год. 

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 N0 РД-O4-187/25.O3.2O21 год. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Обявявам класиране на участниците в „Открит конкурс" за възлагане на дейности в

горските територии - ,,добив на дървесина" в обект 2101, отдели 267 к, 270 и, 266 е, 266

в, 268 г, 267 л, 271 е, 271 л, на територията на община Костенец, по реда на чл. 15 - 24 от 

НУРВИДГТ, проведен на 25.03.2021 год. както следва: 

Класиран на първо място: 

Фирма „Експрес 79" ЕООД ЕИК 201890140, със седалище и адрес на управление: гр. 

Ихтиман, ул. ,,Хаджи Димитър" № 7А с управител Стоян Христосков Караджов и с 

предложена цена 129258.50 лева без ддс /Сто двадесет и девет хиляди двеста петдесет и 

осем лева и петдесет стотинки/. 

Класиран на второ място няма. 

2. Определям за спечелил „Открит конкурс" за възлагане на дейности в горските

територии - ,,добив на дървесина" в обект 2101, отдели 267 к, 270 и, 266 е, 266 в, 268 г,

267 л, 271 е, 271 л, на територията на община Костенец, Фирма „Експрес 79" ЕО ОД. 

З. 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 от закъснението на нейното изпълнение може да последва значително изоставане в 

снабдяването с дърва за огрев за местното население през отоплителен сезон 2021/2022 г. 

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 сключи договор с 

класирания на първо място участник. 

5. На основание чл. 23, ал. 6 във връзка с чл. з_s,-�л.15,от,НУРВИДГТ в 5-дневен срок

от издаването на настоящата заповед, определеният за изпъл,нител участник, следва да 

представи на възложителя необходимите документи за,сключване на договора:·•rj -� 

1 



5.1. всички необходими документи доказващи техническата и кадрова обезпеченост, 

които е декларирал: 

- Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ -

брой, съответстващ на изискуемия брой бензино-моторни триони; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ за

горския трактор; 

- Талони за преминат технически преглед по реда на ЗРКЗГТ - за всеки бензино

моторен трион и за трактора; 

- Регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от интегрираната система

на Българска агенция за безопасност на храните - брой, съответстващ на изискуемия брой 

впрегатни животни; 

- Справка от НАП за действащите трудови договори на участника, издадена не по

рано от 14 (четиринадесет) дни преди крайния срок за подаване на оферти, от която да е 

видно наличието на действащо трудово правоотношение с лесовъда и с наетите работници. 

- Свидетелства за правоспособност за работа с бензино-моторен трион за наетите

работници - брой, съответстващ на изискуемия брой бензино-моторни триони; 

- Свидетелство за правоспособност за управление на специализирана горска техника

на наетия работник, който ще управлява горския трактор; 

- Свидетелство за правоспособност за управление на товарен автомобил на наетия

работник, който ще управлява въпросното ППС. 

5.2. Свидетелство за съдимост 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. 

5.3. 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 участника. 

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 община 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 „Експрес 79" ЕООД,

участвала в открит конкурс, директора, гл. счетоводител и лесничея на ОП „ГЗГФ" Костенец, 

и да се публикува на 

ЙОРДАН AHllБПDB 
КМЕТ НА ОБ 


