
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  СЛИВЕН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА
Държавно горско стопанство «Тича

Вх. Ns
Дата .Ж@.;,63.;,е!т£кЕ.

И  с. Тича ул. Г. Димитров № 1

За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с тайно наддаване за 
предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти от годишен план 
за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Тича”, открит със Заповед 
№ ПО -  06 -  30 /20.03.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Тича”, по реда на „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” / измм 
доп. в ДВ, бр.55 от 07.07.2017г.), наричана за краткост „Наредбата”.

Днес 20.03.2018 г. в ТП „ДГС Тича” комисия, назначена със Заповед № ПО-06 -  30 
/20.03.2018 г. на директора на ТП „ДГС Тича” в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Григорова -  правоспособен юрист
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Муса Кязъм -  зам. директор на ТП „ДГС Тича”
2. Айхан Шабанов -  началник ГСУ при ТП „ДГС Тича”
3. Мустафа Хюснев -  пом. лесничей в ТП ,ДГС Тича”
4. Иван Недков -  гл. счетоводител при ТП „ДГС Тича”

се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тича” за 
разглеждане на постъпилите оферти за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна 
продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на ТП „ДГС Тича”, 
която ще бъде периодично добивана по БДС и извозвана до временен горски склад от следните 
обекти:

Обект № 1807 А /отд. 155 „а”/; при прогнозно количество дървесина: 998,00 пл.куб.м. 
и начална цена: 74445,00 / седемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет и 
00/ лв. без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2018 г.

Обект № 1808 А /отд. 165 „г”, 165 „и”/; при прогнозно количество дървесина: 176,00 
пл.куб.м. и начална цена: 12080 /дванадесет хиляди и осемдесет и 00 / лв. без ДДС и срок за 
изпълнение 30.12.2018 г.

Обект № 1809 А /отд. 38 *в”, 53 „ч”, „ш”, отд. 60 „д”/; при прогнозно количество 
дървесина: 173 пл.куб.м. и начална цена: 15415,00 /петнадесет хиляди четиристотин и 
петнадесет и 00 / лв. без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2018 г.

Обект № 1812 А /отд. 154 „м”/; при прогнозно количество дървесина: 103,00 пл.куб.м. 
и начална цена: 8890 /осемдесет и осем хиляди и деветдесет и 00 /  лв. без ДДС и срок за 
изпълнение 30.12.2018 г.

Обект № 1811 А /отд. 153 „в”/; при прогнозно количество дървесина: 95,00 пл.куб.м. и 
начална цена: 9610 /девет хиляди шестстотин и десет и 00 / лв. без ДДС и срок за 
изпълнение 30.12.2018 г.

пр. основание чл. 61, ал. 13 от Наредбата



/

/
/

- v Обект № 1810 А /отд. 54 „в”,74 „б”, 74 „в”, 77 „в”/; при прогнозно количество
дървесина: 179,00 пл.куб.м. и начална цена: 23850,00 /двадесет и три хиляди осемстотин и 
петдесет и 00 / лв. без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2018 г.

Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на комисията 
плик с предложението на кандидатите.

Присъстваха всички членове на комисията и законни представители на кандидатите. 
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на „Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост и за 
ползване на дървесина и не дървесни горски продукти”.

При спазване на реда за разглеждане, оценка и класиране на кандидатите по 
предварително обявените условия, комисията констатира:

След като комисията се запозна с извлечението от регистъра на офертите установи, че:
1. Постъпили са оферти както следва:

КАНДИДАТ ЗА Обект № 1807 А /отд. 155 „а”/

• „Фико В -  2016 ” ЕООД, ЕИК 203970222, със седалище и адрес на управление: с.
Ябланово, 8989, общ. Котел, ул. Котленски проход, №52, вписан в търговския регистър 
на Агенцията по вписванията. Представлявано от Дуранджа Ибрямова Коджаибрям -  
управител, чрез пълномощник Филип Ангелов Маринов, с ЕГН: 7907245823, надлежно 
упълномощен с пълномощно с per. № 132 от 22.06.2016 г., на Велин Георгиев -  кмет на 
с. Ябланово, участник подал оферта с вх. № ПО-09-11 от 19.03.2018 г., подадена в 15:23 
часа

КАНДИДАТ ЗА Обект № 1808 А /отд. 165„г”, 165 „и”/

• „Фико В -  2016 ” ЕООД, ЕИК 203970222, със седалище и адрес на управление: с.
Ябланово, 8989, общ. Котел, ул. Котленски проход, №52, вписан в търговския регистър 
на Агенцията по вписванията. Представлявано от Дуранджа Ибрямова Коджаибрям -  
управител, чрез пълномощник Филип Ангелов Маринов, с ЕГН: 7907245823, надлежно 
упълномощен с пълномощно с per. № 132 от 22.06.2016 г. на Велин Георгиев -  кмет на 
с. Ябланово, участник подал оферта с вх. № ПО-09-11 от 19.03.2018 г., подадена в 15:23 
часа

КАНДИДАТ ЗА Обект № 1809 А /отд. 38 „в”,53 „ч”, „ш”, отд. 60 „д”/

• „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, 7900,
общ. Омуртаг, ул. „Омуртаг” 1, вписан в търговския регистър към Агенция по 
вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в качеството му на управител, 
участник подал оферта с вх. № ПО -  09 -  12 от 19.03.2018 г., подадена в 16:22 часа.

КАНДИДАТ ЗА Обект № 1812 А /отд. 154 „м”/

• ,АЛТЕЯ” .ООД, ЕИК 835041947, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, 
7900, общ. Омуртаг, ул. „Омуртаг”1, вписан в търговския регистър към Агенция по 
вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в качеството му на управител, 
участник подал оферта с вх. № ПО -  09 -  12 от 19.03.2018 г., подадена в 16:22 часа.

КАНДИДАТ ЗА Обект № 1811А /отд. 153 „в”/

• ,АЛТЕЯ” ООД ЕИК 835041947, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, 7900,
общ. Омуртаг, ул. „Омуртаг” 1, вписан в търговския регистър към Агенция по 
вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в качеството му на управител, 
участник подал оферта с вх. № ПО -  09 -  12 от 19.03.2018 г., подадена в 16:22 часа.

КАНДИДАТ ЗА Обект № 1810 А /отд. 54 „в”,74 „б”, 74 „в”, 77 „в”/

• „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, 7900,
общ. Омуртаг, ул. „Омуртаг”!, вписан в търговския регистър към Агенция по

/



вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в качеството му на управител, 
участник подал оферта с вх. № ПО -  09 -  12 от 19.03.2018 г., подадена в 16:22 часа.

• „Кингвалд ” ЕООД, ЕИК 201158119, със седалище и адрес на управление: с. Ябланово,
8989, общ. Котел, ул. „Иглика” 11, вписан в търговския регистър към Агенция по 
вписвания, представлявано от Али Халиложв Кьойбашиев, в качеството му на 
управител, чрез пълномощник Халил Алиев Кьойбашиев с ЕГН: 8803215808, надлежно 
упълномощен с пълномощно с per. № 138 от 01.02.2017 г . на Красимир Панайотов, 
нотариус в Район Котел с per. № 667 на НК, участник подал оферта с вх. № ПО -  09 -  
13 от 19.03.2018 г., подадена в 16:30 часа.

След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали документи за 
участие, членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 60, ал.5 от 
Наредбата.

Комисията провери самоличността на кандидатите и установи, че присъстват законни 
представители на регистрираните кандидати.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с представените документи и оповести 
наличността на съдържащите се в тях изискуеми документи, съгласно изискванията на чл. 61 от 
Наредбата. След като разгледа съдържанието на пликовете, установи, че:

1. Документите на кандидатите за участие в процедурата с входящи номера: №№ ПО-09- 
11,ПО-09-12, ПО-09-13/19.03.2018г. съдържат изискваните от Продавача документи, 
отговарят на изискванията на Наредбата и предварително обявените условия за участие 
в търга с явно наддаване. Комисията единодушно реши: Допуска до по -  нататъшно 
участие в процедурата регистрираните кандидати.

Комисията класира кандидатите по посочения от Продавача критерий „най -  висока 
предложена цена”, както следва:

ЗА ОБЕКТ № 1807А
НА ПЪРВО МЯСТО фирма „Фико В -  2016 ” ЕООД, ЕИК 203970222, с предложена цена 

за обекта 74445,00 /седемдесет и четири хиляди четиристотин четирдесет и пет и 00 /лв. без 
ДДС.

ВТОРО МЯСТО: НЯМА

ЗА ОБЕКТ №1808А
НА ПЪРВО МЯСТО фирма „Фико В -  2016 ” ЕООД, ЕИК 203970222, предложена цена 

за обекта 12080,00 /дванадесет хиляди и осемдесет и 00 /лв. без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА

ЗА ОБЕКТ № 1809А
НА ПЪРВО МЯСТО „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта 

15415 /петнадесет хиляди четиристотин и петнадесет и 00 / лв. без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА

ЗА ОБЕКТ № 1810А
НА ПЪРВО МЯСТО фирма „Кингвалд ” ЕООД, ЕИК 201158119, с предложена цена за 

обекта 23 950 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет и 00 /  лв. без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: фирма АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта

23850.00 /двадесет и три хиляди осем стотни и петдесет и 00 / лв. без ДДС.

ЗА ОБЕКТ №1811А
• НА ПЪРВО МЯСТО фирма АЛТЕЯ” ООД ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта

9610.00 /девет хиляди шестстотин и десет и 00 / лв. без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА

ЗА ОБЕКТ №1812А
НА ПЪРВО МЯСТО „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, с предложена цена за обекта

8890.00 /осем хиляди осемстотин деветдесет и 00 / лв. без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА



/
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С това публичната работа на комисията приключи и се пристъпи към изготвяне на 
настоящия протокол, който се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра. Комисията 
завърши своята ршота след като обобщи резултатите предава цялата документация на 
Възложителя за утв ьрждаване на 20.0^.2018 г,

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЧЛЕНОВЕ:

ЗА ОБЕКТ №1807А
ПЪРВО МЯСТО:.........

/„Ф ико- В -Ъ  
ВТОРО МЯСТО: НЯМА

ЗА ОБЕКТ № 1808
ПЪРВО МЯСТО:.........

/„Ф ико-В  - 
ВТОРО МЯСТО:

ЗА ОБЕКТ/ 
ПЪРВО МЯСТО:

/„Алте:
ВТОРО МЯСТ

ЗАОБЕ 
ПЪРВО МЯСТО:.

/„Кин 
ВТОРО МЯСТ 

/ „Алтея”

ЗА ОБЕКТ
ПЪРВО МЯСТО

/„Алте^* ̂  ОД / 
ВТОРО МЯСТ

ЗА ОБЕКТ № 12А
ПЪРВО МЯСТО

/„Алтея^/О/С Д / 
ВТОРО МЯСТ


