
 
2700, гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, ет.2, тел.: 073/88 42 07; email: dgsblagoevgrad@abv.bg 

                                                      

   

                                            * Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                                              Утвърдил, 

                                               Директор на ТП „ДГС Благоевград”: .......*..........    

                                                                                                    инж. Иван Герин 

                                                                         Дата на утвърждаване: 08.09.2021г. 

 

 

ПРОТОКОЛ №1/08.09.2021г. 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 09-02-139/08.09.2021г. на Директора на ТП 

„ДГС Благоевград” за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №2120 

 

 Днес, 08.09.2021г. в 10:00ч. на осн. чл.22, ал.19 от Наредба 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/ /Приета с ПМС № 316 от 

24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019г./, в 

административната сграда на ТП „ДГС Благоевград”, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18,  в 

изпълнение на Заповед № 09-02-139/08.09.2021г. на Директора на ТП „ДГС Благоевград”, във 

връзка със Заповед № 09-02-131/20.08.2021г. на Директора на ТП „ДГС Благоевград” за 

откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 

№2120, находящ се на територията на ТП „ДГС Благоевград”, се събра на заседание комисия в 

състав: 

 

        Председател: инж. Петко Ангелов - зам.-директор на ТП „ДГС Благоевград”     

        Членове:     1. Мирослава Симонска - главен счетоводител на ТП „ДГС Благоевград”                                                              

                             2.Анка Веселинска- юрисконсулт на ТП „ДГС Симитли” 
 
 със задача: Разглеждане на постъпили документи за участие в търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен и класиране на допуснатите участници за Обект №2120. 

 

 I.Откриване на процедурата и започване работа 

 Заседанието бе открито от Председателя на комисията, който прочете заповедта,  

обяви условията и реда за провеждане на търга. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 

НУРВИДГТ и условията за участие в търга. 

 

          На заседанието не  присъстваха представители на участниците. 

 
         След преглед на направеното извлечение от входящият регистър комисията констатира, че 

в срока, определен за подаване на оферти – 16:00ч. на 07.09.2021г. за Обект №2120 в 

деловодството на  ТП „ДГС Благоевград”, са регистрирани 7 /седем/ оферти, а именно: 

 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП БЛАГОЕВГРАД 

 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД” 
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№ 

 

Обект 

№ 
Входящ №  Фирма, седалище Дата/час 

1. 
2120 09-02-132 ЕТ „БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ-МЛАДОСТ“, 

 ЕИК 101527939, с. Горно Драглище 

07.09.2021 г.; 9:33ч 

2. 
2120 09-02-133 „БУЛ ФОРЕСТ КЪМПАНИ” ООД, 

ЕИК 204147964, гр. Благоевград  

07.09.2021 г.; 11:32ч 

3. 
2120 09-02-134 „КОГЕН ЮЗИНА” ЕООД  

ЕИК 202488383, гр. Разлог 

07.09.2021 г.; 11:54ч 

4. 
2120 09-02-135 ЕТ „Георги Пенчов“, 

 ЕИК 811143534, гр. Белица 

07.09.2021 г.; 14:50ч 

5. 
2120 09-02-136 „ИВВА ИП” ЕООД, 

ЕИК 203592630, гр. Белица 

07.09.2021 г.; 15:29ч 

6. 
2120 09-02-137 „РАЛИЦА КОЧОВА-2006” ЕООД, 

ЕИК 101719626, гр. Благоевград  

07.09.2021 г.; 15:40ч 

7. 
2120 09-02-138 „ЕВРОСНАБ ГЕЕВ” ООД, 

ЕИК 130038972, гр. Благоевград  

07.09.2021 г.; 15:43ч 

 

След получаване на списъка с кандидатите за участие, членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 21, ал. 6 от НУРВИДГТ, след което тръжната процедура продължи съгласно 

условията за провеждането ѝ по реда на чл. 15 от НУРВИДГТ. 

След прегледа на списъка на регистрираните участници комисията констатира, че 

пликовете с документи за участие на кандидатите са депозирани до изтичане на обявения в 

заповедта за откриване на процедурата срок. Председателят на комисията прочете имената  на  

участниците. 

 

II. Отваряне на регистрираните оферти:  

Председателят на комисията обяви ясно номера на обекта и имената на регистрираните 

участници. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документите на кандидатите, по реда 

на тяхното постъпване в деловодството на  ТП „ДГС Благоевград”, след като се увери, че са 

оформени съгласно изискванията на чл.19 от НУРВИДГТ.  

 

III. Резултати от работата на комисията: 

1. ЕТАП ПЪРВИ 

          След като отвори и прегледа приложените документи в представените пликове на 

участниците: ЕТ „БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ-МЛАДОСТ“, ЕИК 101527939,  „БУЛ ФОРЕСТ КЪМПАНИ” 

ООД, ЕИК 204147964, гр. Благоевград, „КОГЕН ЮЗИНА” ЕООД, ЕИК 202488383, гр. Разлог, ЕТ 

„Георги Пенчов“, гр.Белица, „ИВВА ИП” ЕООД, ЕИК 203592630, гр. Белица, „РАЛИЦА 

КОЧОВА-2006” ЕООД, ЕИК 101719626, гр. Благоевград, „ЕВРОСНАБ ГЕЕВ” ООД, гр. Благоевград, 

комисията констатира, че са представени изискуемите в чл. 18 от НУРВИДГТ документи и 

приложения, отговарят и са изготвени съобразно изискванията, поставени от Възложителя в 

заповедта за откриване на процедурата и утвърдените с нея условия и документи.  

 

 

 

 



 

 След проверка на представените оферти за участие и придружаващите ги документи, 

съгласно от Условията за провеждане на процедурата, определени от ТП „ДГС Благоевград”, 

комисията констатира, че участниците отговарят на заложените условия, поради което следва да 

бъдат допуснати до втори етап-Отваряне на плик „Предлагана цена”. 

 

Съдържанието на пликовете беше отразено в лист за проверка на представените 

документи за допускане до участие, който се подписа от всички членове на комисията. 

 

 Въз основа на горното комисията реши и допусна до втори етап на търга- Отваряне на 

плик „Предлагана цена” за Обект №2120  участниците: ЕТ „БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ-МЛАДОСТ“, 

ЕИК 101527939,  „БУЛ ФОРЕСТ КЪМПАНИ” ООД, ЕИК 204147964, гр. Благоевград, „КОГЕН 

ЮЗИНА” ЕООД, ЕИК 202488383, гр. Разлог, ЕТ „Георги Пенчов“, гр.Белица, „ИВВА ИП” ЕООД, 

ЕИК 203592630, гр. Белица, „РАЛИЦА КОЧОВА-2006” ЕООД, ЕИК 101719626, гр. Благоевград, 

„ЕВРОСНАБ ГЕЕВ” ООД, гр. Благоевград, 

 

           2. ЕТАП ВТОРИ – Отваряне на пликът с надпис „Предлагана цена” и Оценка на офертите 

на допуснати до ВТОРИ ЕТАП кандидати 

Критерият за класиране на ценовите оферти, съгласно условията на документацията е 

„най-висока цена”. При отваряне на плик „Предлагана цена” комисията констатира, че 

допуснатите кандидати са направили следните ценови предложения: 

 

№  участник количест

во м3 

начална цена 

лв., без ДДС 

предложена цена 

лв., без ДДС 

1. ЕТ „БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ-МЛАДОСТ“,  

ЕИК 101527939, с. Горно Драглище 

1028  34 315.00 лв. 65 250.00 лв. 

2. „БУЛ ФОРЕСТ КЪМПАНИ” ООД, 

ЕИК 204147964, гр. Благоевград  

1028  34 315.00 лв. 45 001.00 лв. 

3. „КОГЕН ЮЗИНА” ЕООД  

ЕИК 202488383, гр. Разлог 

1028  34 315.00 лв. 52 225.00 лв. 

4. ЕТ „Георги Пенчов“, 

 ЕИК 811143534, гр. Белица 

1028  34 315.00 лв. 71 500.00 лв. 

5. „ИВВА ИП” ЕООД, 

ЕИК 203592630, гр. Белица 

1028  34 315.00 лв. 55 348.00 лв. 

6. „РАЛИЦА КОЧОВА-2006” ЕООД, 

ЕИК 101719626, гр. Благоевград  

1028  34 315.00 лв. 55 615.00 лв. 

7. „ЕВРОСНАБ ГЕЕВ” ООД, 

ЕИК 130038972, гр. Благоевград  

1028  34 315.00 лв. 50 105.00 лв. 

 

IV. В резултат на горното комисията прави следното класиране: 

                ПЪРВО МЯСТО:  ЕТ „Георги Пенчов“, ЕИК 811143534, със седалище и  адрес 

на управление: гр. Белица, ул. „Гоце Делчев” №25, обл. Благоевград представлявано 

от Георги Христов Пенчов – в качеството му на управител, с предложена цена за Обект 

№2120 в размер на 71 500.00 лв (седемдесет и една хиляди  и петстотин) лева без вкл. 

ДДС 

 

 



 

                ВТОРО МЯСТО:  ЕТ „БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ-МЛАДОСТ“, ЕИК 101527939,  със 

седалище и адрес на управление: с. Горно Драглище, ул. „Първа“, №13,  общ. Разлог, 

представлявано от Борислав Петров Барутчиев, в качеството му на управител, с 

предложена цена за Обект №2120 в размер на 65 250.00 лв (шестдесет и пет хиляди 

двеста и петдесет) лева без вкл. ДДС 

Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Благоевград” да одобри настоящия 

протокол и да издаде заповед за класиране и определяне на изпълнител по предложенията, 

направени понастоящем. 

 

Заседанието на комисията приключи в 11:00 часа на 08.09.2021г. 

 

Председател: инж. Петко Ангелов ..............*........... 

 

Членове:     1. Мирослава Симонска.............*............... 

 

                    2. Анка Веселинска ..............*............... 

  

 

* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


