
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
гр. Благоевград

ПРОТОКОЛ
от проведен електронен търг за Отдаване на дървесина на корен

На 03.05.2018г., 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 №2700-3151

За обекти:

Обект № Дата Начален час Краен час

1820 03.05.2018г. 11:00 2018-05-03 11:16:01

Членовете на комисията подписаха декларации, с които декларираха, че не са “свързано лице” по

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в процедурата или

с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни

органи, че, ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в

комисията и, че нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от

кандидатите, подали документи за участие.

След разглеждане на направеното извлечение от електронния регистър Комисията констатира,

че за описаните по-горе обекти има подадени заявления за участие в търга от 6 броя кандидати: 

Дата (срок за регистрация за участие): 01.05.2018г.        Час: 23:59

№ Име на кандидата Адрес на управление Обект

1 ВЕНЦИ 2003 ЕООД с. Радуил, ул. "Ибър" 54 1820

2 РАЛИЦА КОЧОВА - 2006
ЕООД

БЛАГОЕВГРАД, Ж.К.
"ЕЛЕНОВО" БЛ.165, ЕТ.2

1820

3 Кос хол-1 ЕООД град Батак, Стопански
двор 1

1820

4 Евроснаб - ГЕ ЕВ ООД Благоевград, ул.Менча
Кърничева 23

1820

5 БУЛ ЛЕС ЕООД Ракитово, Свобода 5А 1820



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

1820

Комисията провери данните на кандидатите или на техните упълномощени представители.

Комисията допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект Вход в електронния търг

1 ВЕНЦИ 2003 ЕООД 1820 Да

Коментар

2 РАЛИЦА КОЧОВА - 2006
ЕООД

1820 Да

Коментар

3 Кос хол-1 ЕООД 1820 Да

Коментар

4 Евроснаб - ГЕ ЕВ ООД 1820 Да

Коментар

5 БУЛ ЛЕС ЕООД 1820 Да

Коментар

Комисията не допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект

1 МУСАЛА-88 ЕООД 1820

Коментар

Съгласно т. IV, т. 1 от утвърдените условия за участие в процедурата, гаранцията за участие

следва да е постъпила реално по банковата сметка на ЮЗДП ДП до 16:00 часа на 30.04.2018 год.

След направена на 02.05.2018 год. справка по счетоводни данни, сумата в размер на 3 580 лв. -

гаранция за участие за обект № 1820 не е постъпила по сметка на ЮЗДП ДП – до 16:00 часа на

30.04.2018 год.. На основание т. VІІ, т. 7.3.3. от утвърдените условия за участие в процедурата



комисията отстранява от търга кандидат, който не е внесъл в срок гаранция за участие.

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

участници потвърдиха началната цена за обекта.

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

1820, 1172.00м3 71608.00 ВЕНЦИ 2003
ЕООД

93088.00 Кос хол-1 ЕООД 91656.00

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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