МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА”
2790,град Якоруда, ул. Хаджи Никола Вардев 1, тел.+35974422227, e-mail:dgsyakoruda@abv.bg

Утвърждавам,
Директор на ТП „ДГС Якоруда” .............пп.................
инж. И. Д.
15.07.2022 год.
(дата на утвърждаване)
ПРОТОКОЛ № 2/13.07.2022 год.
Днес, 13.07.2022 год., в 10:00 часа, в сградата на ТП „Държавно горско стопанство
Якоруда” на основание чл. 22, ал. 19 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) и в изпълнение на
Заповед № РД-07-183/30.06.2022 год. на Директора на TП „ДГС Якоруда”, комисия в състав:
Председател: инж. М. Б. – Зам.-директор на ТП „ДГС Якоруда”.
Членове: 1. С. Ц. – РСО при ТП „ДГС Якоруда”;
2. И. М. – лесничей при ТП „ДГС Якоруда”.
3. А. К. – пом. лесничей при ТП „ДГС Якоруда”;
4. С. Д. – юрисконсулт при ТП „ДГС Якоруда”;
се събра, за предприемане на последващи действия по отношение на открития със
Заповед № РД-07-168/08.06.2022 год. на директора на стопанството „открит конкурс" за
възлагане на добива на дървесина в района на дейност на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Якоруда” от ОБЕКТ № 2225.
I. Комисията започна работа и установи, че в следствие на отправено искане до
участника „БИНОМЕД” ООД, ЕИК: 101664222 за представяне на обосновка, същия е
прадставил такава в срока по чл. 22, ал. 10 от НУРВИДГТ с вх. № 09-02-432/07.07.2022 год.
Комисията разгледа представената обосновка и счита, че описаните обстоятелства от
управителя на „БИНОМЕД” ООД, ЕИК: 101664222 попадат в хипотезата на чл. 22, ал. 11,
т. 4 от НУРВИДГТ – а именно икономичност при изпълнение на услугата.
Комисията реши: Приема представената от „БИНОМЕД” ООД, ЕИК: 101664222
обосновка с вх. № 09-02-432/07.07.2022 год.
ІI. С оглед на горното комисията реши:
За Обект № 2225, отдел/подотдел: 113 „з“, 113 „к“, на основание чл. 22, ал. 13
от НУРВИДГТ съгласно критерия за избор на изпълнител, а именно най-ниска предложена
цена за извършване добив на дървесина от обекта, комисията класира участниците както
следва:
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На I-во място: „БИНОМЕД” ООД, ЕИК: 101664222, с предложена цена възлизаща
на 15900,00 /петнадесет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС.
На II-ро място: „САВАШ-78“ ЕООД, ЕИК: 202809020, с предложена цена,
възлизаща на 21 000,00 /двадесет и една хиляди/ лева без ДДС.
Отстранени участници: НЯМА.
IV. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Якоруда“:
За Обект № 2225, отдел/подотдел: 113 „з“, 113 „к“, участникът класиран на първо
място да бъде определен за изпълнител на добива на дървесина в района на дейност на
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Якоруда”.
Настоящият протокол се състави в 1 (един) екземпляр – за прилагане в досието на
обекта.
КОМИСИЯ:
Председател: ..........*........ /инж. М. Б./
Членове: 1. ...........*........... /С. Ц./
2. .........*............ /И. М./
3. ..........*........... /А. К./
4. .........*............. /С. Д./
* Заличена информация на основание § 1 от ДР на ЗЗЛД, във връзка с чл.9б, ал.3 от
НУРВИДГТ.
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