
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ДО БЛАГОЕВГРАД

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

ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА"

2772 с. Места; тел. +35974409 265; e-mail: das.mesta@abv.bg

ЗАПОВЕД № 09-02-79 
29.09.2016 г.

На основание чл. 174, ал.2 от ЗГ, във връзка с чл. 62, ал.1, т.1, чл. 70, ал.1, и чл. 
74 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 (НУРВИДГТ - /Обн. ДВ. бр.9б от 06.12.2011 г. Приета с ПМС № 316/ 
24.11.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11,1012 г./, във връзка с моя заповед № 09-02- 
73/16.09.16 г. за провеждане на електронен търг с явно наддаване за продажба на 
прогнозни количества дървесина от обект № 1615 С в териториалния обхват на ТП «ДГС 
Места» и във връзка с представен протокол от 28.09.2016 г., съставен от комисия, назначена 
със Заповед на директора на «Югозападно държавно предприятие» ДП Благоевград, провела 
електронна тръжна процедура № 2772 - 2072,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За спечелил електронна тръжна процедура № 2772-2072, за обект № 1615 С, на 
територията на ТП „ДГС Места" при цена както следва : ____________________  '_____

О
бе

кт
№

Начална 
цена в лв. 
без ДДС

Спечелил търга
достигната 
цена в лв. 
без ДДС

Класиран на второ 
място

Достигната 
цена в лв. 
без ДДС

1615 С 
121 m3 9466,00

„Погледец лесинвест" 
ЕООД, с адрес гр. 
Разлог, общ. Разлог, обл. 
Благоевград

12126,00

"Атиджам" ООД, с
адрес с. Буково, общ. 
Г оце Делчев, обл. 
Благоевград

9656,00

2. На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 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 определям за купувач на 
включените количества дървесина по сортименти в обект с № 1615 С на територията на ТП 
„ДГС Места", фирма „Погледец лесинвест" ЕООД, с достигната цена за обекта 12126,00 
лв. /дванадесет хиляди сто двадесет и шест лева/ без вкл. ДДС.

3. На второ  място класирам фирма „Атиджам" ООД.
4. На основание чл. 62, ал. 2 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, настоящата заповед да се 
публикува на интернет страницата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на интернет страницата 
на ТП "ДГС Места", с. Места.

5. Кандидатите, участвали в електронна тръжна процедура № 2772-2072, за обект № 
1615 С, да се уведомят за резултатите от класирането, спазвайки реда на чл. 61 от АПК.

6. На основание чл. 35, ал. 3, т. 1 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 най-късно в срок от 7 дни 
след влизането в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен 
за купувач фирма „Погледец лесинвест” ЕООД.

7. Да се уведоми срещу подпис спечелилия търга и определен за купувач кандидат, че 
в 7 дневен срок след влизането в сила на настоящата заповед следва да се сключи договор

mailto:das.mesta@abv.bg

