
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
гр. Благоевград

ПРОТОКОЛ
от проведен електронен търг за Продажба на прогнозни количества

На 05.01.2018г., на основание Глава III, Раздел III 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 /съкратено в протокола НУРВИДГТ/ се

проведе електронна тръжна процедура №2780-2822

За обекти:

Обект № Дата Начален час Краен час

1802 05.01.2018г. 12:00 2018-01-05 12:15:01

Съставът на комисията подписа декларации съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.5 от НУРВИДГТ.

След разглеждане на направеното извлечение от електронния регистър Комисията констатира,

че за описаните по-горе обекти има подадени заявления за участие в търга от 7 броя кандидати: 

Дата (срок за регистрация за участие): 03.01.2018г.        Час: 23:59

№ Име на кандидата Адрес на управление Обект

1 БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ООД

гр. Белица, ул. Владимир
Поптомов 2

1802

2 КОРОНА ИМ ЕООД БЕЛИЦА, УЛ.ДИМО
ХАДЖИДИМОВ,37

1802

3 ЕТ МВ-СУПЕР-ВАСИЛ
ПОПОВ

гр.Белица, ул. "Серги
Чонков" №2

1802

4 БАЛДЗХИЕВ 78 ЕООД Ракитово, ул.Волга 1 1802

5 Й П К ООД ВЕЛИНГРАД,
Индустриална зона

складова база 1

1802

6 МУСАЛА-88 ЕООД с.Горно Краище, с.Горно
Краище

1802

7 ЕТ Георги Пенчов Белица, ул. Гоце Делчев
25

1802



Комисията провери данните на кандидатите или на техните упълномощени представители при

което установи, че всеки кандидат има представител за участие в търга съгласно чл.61 ал.2 от

НУРВИДГТ.

Комисията допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект Вход в електронния търг

1 БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ООД

1802 Да

Коментар

2 КОРОНА ИМ ЕООД 1802 Да

Коментар

3 ЕТ МВ-СУПЕР-ВАСИЛ
ПОПОВ

1802 Да

Коментар

4 БАЛДЗХИЕВ 78 ЕООД 1802 Да

Коментар

5 Й П К ООД 1802 Да

Коментар

6 МУСАЛА-88 ЕООД 1802 Да

Коментар

7 ЕТ Георги Пенчов 1802 Да

Коментар

Комисията не допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект



Допуснатите и регистрирали се с УИК в деня и часа на провеждане на електронния търг

участници потвърдиха началната цена за обекта.

На основание чл.61 от НУРВИДГТ класирането за първо и второ място за купувачи на дървесината

за всеки обект се определи на база реда на потвърждаване на най-висока предложена цена.

Резултатите от проведения търг за обектите са следните:  

Обект №,
Количество

дървесина за
продажба

Начална цена в
лв. без ДДС

Класиран на
първо място

участник

с цена в лв. без
ДДС

Класиран на
второ място

участник

с цена в лв. без
ДДС

1802, 723м3 52394.00 БЕКО-ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ ООД

59730.00 МУСАЛА-88
ЕООД

58682.00

Комисията предлага на Директора на "ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП, да издаде

Заповед за определяне на купувач, класирания на първо място участник по предложената от него

цена и да бъдат уведомени всички участници по реда на чл. 61 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК). След влизане в сила на заповедта за определяне на купувач, да бъде

поканен определения за купувач да подпише договор за продажба на дървесината по

предложената от него цена
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