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З А П О В Е Д  

№ РД-01- 96 

гр.Стара Загора  10.04.2019год.  

           I.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 ,във връзка   с  моя Заповед№ РД-01-

64/19.03.2019г.за  откриване на  процедура   “открит   конкурс“  и Протокол от  09.04.2019г. на  Комисия от длъжностни лица,  

определени да проведат процедура  „открит конкурс“ за  възлагане изпълнението  на дейности по чл.10 ал.1, т.11   от 

НУРВИДГТДОСПДНГП – обект №195203,   на територията на  ДГС Стара Загора“ ТП на„ЮИДП”ДП- Сливен,   

 

  О Б Я В Я В А М :  

I. Класиране на кандидатите, участници  в  процедурата :  

1.Класиран на първо място – фирма  ”Агресия 99” ЕООД,  

2.Класиран на второ  място – няма 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

II.За  изпълнител  на  обект № 195203 - фирма  ”Агресия 99” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора ,ул.„Братя 

Жекови“,№57, вх.А,  ап.27 , представлявано от Управител Диян Генчев Иванов, с ЕИК123645648,   с предложена  цена  за обекта  в 

размер на  5573.71 ( пет  хиляди  петстотин  седемдесет и три  лв.  седемдесет и една  ст. ) без ДДС.  

Н А Р Е Ж Д А М : 

III.В седемдневен срок от влизане в сила на настоящата  Заповед,изпълнителят, определен  по  т.II  от настоящата заповед   или   

упълномощен  негов представител, да се яви  в  административната   сграда   на   ТП  ДГС  Стара   Загора , за  сключване на  Договор  

за  изпълнение. 

IV. Договора се сключва  в  срока  по  т.III,след като  кандидата  определен за изпълнител, е представил следните документи : 

1/.Удостоверение от органите на НАП за  липса  на  задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен  

държавен орган. 

2/.Документ за внесена  по  сметка : IBAN: BG49 RZBB91551003844624 , BIС:RZBB9155 при Банка “Райфайзен банк ”ЕАД,  клон 

Стара Загора  , или  учредена  в полза  на  ТП ДГС Стара Загора гаранция  за  изпълнение на договора в размер на 278,68лв. /    двеста  

седемдесет и осем  лв.  шестдесет и осем ст./ , представляваща 5%  от достигнатата цена  за обекта. 

3/.Свидетелство  за съдимост на лицата, които представляват търговеца, съгласно Търговския закон или законодателството на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където фирмата е регистрирана; 

Документите  по горните точки  (от   т.1-т.3), следва да са валидни към датата на подписване на  договора и се представят в оригинал 

или заверено от кандидата копие. При представяне на  заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.     

V. Договор не се сключва с кандидат, определен за изпълнител , който: 

а) в установения срок по т.III   не  представи    исканите   документи. 

б) има парични  задължения към ЮИДП ДП Сливен  и  ТП ДГС Стара Загора,   установени с влязъл   в сила акт на компетентен 

орган. 

VI.Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК   чрез Директора  на ТП ДГС 

Стара Загора пред  АС –Стара Загора. 

VII. Настоящата заповед  следва  да бъде съобщена  на  заинтересованите лица  по реда  на  чл.61 от АПК  и  да бъде публикувана  на  

интернет страницата  на  ЮИДП ДП  Сливен  и интернет страницата    на  ТП ДГС Стара Загора . 

VIII. Контрол по  изпълнението на  настоящата Заповед   възлагам  на инж.Анна Симеонова Стойкова- зам.директор  при  ТП ДГС 

Стара Загора. 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС Стара Загора :   /п/* 

       /инж.Иван  Чергеланов/  
* заличено обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

http://web.apis.bg/p.php?i=301352

