
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП БЛАГОЕВГРАД

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ"

2777 Добринище,ул. Иван Козарев 9,тел .+3597447 2321,ф акс :+3597447 2321, e -m a il:dgsdobrin ishte@ abv.bg

З А П О В Е Д  
№ РД-07-84 / 21.04. 2017 год.

Във връзка с чл. 74, ал. 10 от НУРВИДГТ и моя Заповед № РД-07-77 / 31.03. 2017 г. за 
провеждане на ЕЛЕКТРОНЕН търг с „Явно наддаване" по реда на чл. 49, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 74 от НУРВИДГТ, за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в 
Обект № 1708, отдели 46-а, б, в, г, е, к, с от ДГТ на ТП „ДГС Добринище", както и на 
основание т. 1 от Раздел X от Утвърдени Условия за провеждане на търга

О Б Я В Я В А М :

1. Класиране на кандидатите в явен търг за Обект № 1708 от ДГТ на ТП „ДГС 
Добринище", съгласно Утвърден от Директора на „Ю ЗДП" ДП, Благоевград Протокол за 
работата на комисията, провела електронна тръжна процедура № 2777-2360

На първо място: „БЕКО -  Експорт - Импорт" ООД, гр. Белица, при цена в размер на 
103 074 /сто и три хиляди седемдесет и четири лева / лв без ДДС.

На второ място: „Алекс 200" ЕООД, гр. Якоруда, при цена в размер на 101 474
/сто и една хиляди четиристотин седемдесет и четири лева / лв без ДДС.

За купувач на 1 403 куб. м. стояща дървесина , намираща се в обект № 1708,

О П Р Е Д Е Л Я М :

„БЕКО -  Експорт - Импорт" ООД, гр. Белица, ЕИК 040427216, представлявано от 
Любима Караджова - Мраценкова - Управител.

2. Фирмите участнички да бъдат писменно уведомени за резултатите от класирането, 
на основание чл.61, ал. 1 и ал. 2 от АПК.

3. В 7 /седем /- дневен срок след изтичане на срока за обжалване на настоящата 
заповед, спечелилия търга да се яви в ТП „ДГС Добринище" за сключването на договор.

4. Преди сключване на договора, определения за Купувач трябва :
4.1. Да представи гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 153.70 /пет

хиляди сто петдесет и три лева и 70 ст. / лв. по сметка на ТП „ДГС Добринище": IBAN BG 86 
СЕСВ 979010G0956100 BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон
Благоевград, офис Банско.

4.2. Да внесе преди сключване на договора авансова вноска в размер на 20 % от 
цената на Обект № 1708, или 20 614,80 / двадесет хиляди шестстотин и четиринадесет лв 
и 80 ст/ лв. без ДДС или 24 737.76 /двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и седем 
лв и 76 ст/ лв с ДДС по сметка на ТП „ДГС Добринище": IBAN BG 86 СЕСВ 979010G0956100  
BIC: CECBBGSF при "ЦКБ" АД, клон Благоевград, офис Банско.

4.3. Да представи документите по т. 4 от Раздел X от Утвърдени Условия за провеждане 
на търга.

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на „Ю ЗДП" ДП гр. 
Благоевград, както и да бъде поставена на мястото за обяви на ТП „ДГС Добринище".

Един екземпляр да седтршГбжи към тръжните документи.

Директор:
ТП „ДГС  
инж.
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