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

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
  8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920                        

                                                                                       
Вх. № ПО-09-65 
гр. Котел, 18.04.2018 г. 
                                                                                                    УТВЪРДИЛ:  /п/, /п/- заличено, чл. 2 ЗЗЛД      

                                                                                                    Директор ТП „ДГС Котел” 
                                                                                                                                      /инж. Цв. Стоев/ 

 
П Р О Т О К О Л 

 
За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с тайно наддаване за 

продажба на прогнозни количества дървесина от горски територии- държавна собственост, 
стопанисвани от „ЮИДП” ДП ТП „ДГС Котел”, открит със заповед № РД-10-70/ 02.04.2018 г. на 
Директора на ТП „ДГС Котел”,  

 
Днес, 18.04.2018 г. в ТП „ДГС Котел” на основание чл. 69, ал. 1, чл. 65, чл. 53, ал. 2, чл. 22 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии-  държавна и общинска 
собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти, комисия, назначена със 
заповед № РД-10-83 от 18.04.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел” в състав: 

 
Председател: Станимир Петров Туджаров – правоспособен юрист; 
Членове: 
1. Иванка Христова Тинева- главен счетоводител в ТП „ДГС Котел”; 
2. Инж. Джахит Мустафа Кобак- технолог в ТП „ДГС Котел”; 
3. Инж. Мария Василева Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 
4. Иван Янакиев Апостолов - лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

се събра на заседание в 12,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. 
„Проф. Павлов” № 57, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества 
дървесина в горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” от обект № 
39-18, отд./подотд.: 19 а, и, о, р, у, 21а, б, 22 г, 24 б, г, з, м, 27 б, в, дърв.вид: бб, здгл, гбр, бк, здб, блг, 
количество- 1336 пл.м3, при начална цена- 93674 /деветдесет и три хиляди шестотин седемдесет и 
четири лива/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 4684 /четири хиляди шестотин осемдесет и четири 
лева/ лв., срок за транспортиране- до 31.12.2018 г;  

Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите на НАРЕДБАТА 
относно подготовката и провеждането на търга. 

Служител от деловодството на Продавача представи на Председателя на Комисията пликовете с 
документите на кандидатите. 

До изтичане срока за подаване на документите, в регистъра по чл. 19, ал. 3 от НАРЕДБАТА за 
участие в процедурата са регистрирани следните кандидати: 

1. „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221, вписано в регистъра за търговски дружества на 
Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Камено, п.к. 8120, област Бургас, 
ул. „Освобождение” № 176, представлявано от инж. Петко Петров Радичков, в качеството му на 
Управител, с входящ номер на оферта № ПО-09-57/ 17.04.2018 г., регистриран като участник в 
процедурата под № 1, кандидат за обект № 39-18; 

2.  „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция 
по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” 219-4-112, 
представлявано от Мария Здравкова Щилиянова, в качеството и на Управител, чрез редовно 
упълномощено лице Щилиян Неделчев Щилиянов, с входящ номер на оферта № ПО-09-59/ 
17.04.2018 г., регистриран като участник в процедурата под № 2, кандидат за обект № 39-18; 

3.  „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК: 835041947, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по 
вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, п.к. 7900, област Търговище, ул. 
„Омуртаг” № 1, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в качеството му на Управител, с входящ 
номер оферта № ПО-09-61/ 17.04.2018 г., регистриран като участник в процедурата под № 3, 
кандидат за обект № 39-18. 

 
След като се запознаха с представения списък на кандидатите, подали документи за участие, 

всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НАРЕДБАТА. 
При спазване на реда за разглеждане и класиране на предложенията на кандидатите и 
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предварително обявените условия, комисията провери самоличността на кандидатите и констатира, 
че присъстват законни представители на регистрираните кандидати, поради което ги допуска до 
участие.  

Преди отварянето на пликовете с документите, допуснатите участници в търга гласно потвърдиха 
целостта им.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документи на допуснатите до участие кандидати 
и оповести наличността на съдържащите се в тях изискуеми документи, съгласно изискванията на чл. 
22 от Наредбата. 

След като прегледа представените документи за участие в процедурата, относно съответствието 
им с предварително обявените от продавача условия, комисията установи, че кандидатите, 
регистрирани под №№ 1 и 3, а именно: „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД и „АЛТЕЯ” ООД, представят всички 
изискуеми документи и се допускат до по- нататъшно участие в търга. 

Кандидатът, регистриран под № 2- „ДИВАМАР” ЕООД не представя документ за внесена 
гаранция за участие за об. 39-18, поради което комисията го отстранява от по- нататъшно участие в 
търга и ценовата му оферта няма да бъде разглеждана. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис: „Предлагана цена” на допуснатите 

участници. 
Председателят на комисията обяви: 
За обект № 39-18, отд./подотд.: 19 а, и, о, р, у, 21а, б, 22 г, 24 б, г, з, м, 27 б, в, дърв.вид: бб, здгл, 

гбр, бк, здб, блг, количество- 1336 пл.м3, при начална цена- 93674 /деветдесет и три хиляди шестотин 
седемдесет и четири лива/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 4684 /четири хиляди шестотин 
осемдесет и четири лева/ лв., срок за транспортиране- до 31.12.2018 г;  

Кандидатът, регистриран под № 1- „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221, вписано в регистъра 
за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Камено, 
п.к. 8120, област Бургас, ул. „Освобождение” № 176, представлявано от инж. Петко Петров Радичков, 
в качеството му на Управител, предлага цена в размер на  93700 /деветдесет и три хиляди и 
седемстотин лева/ лв. без ДДС. 

Кандидатът, регистриран под № 3- „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК: 835041947, вписано в регистъра за 
търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, 
п.к. 7900, област Търговище, ул. „Омуртаг” № 1, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в 
качеството му на Управител, предлага цена в размер на  93674 /деветдесет и три хиляди шестотин 
седемдесет и четири лева/ лв. без ДДС. 

Комисията извърши класирането съгласно критерия „Най- висока предложена цена”, както следва: 
За обект № 39-18, отд./подотд.: 19 а, и, о, р, у, 21а, б, 22 г, 24 б, г, з, м, 27 б, в, дърв.вид: бб, здгл, 

гбр, бк, здб, блг, количество- 1336 пл.м3, при начална цена- 93674 /деветдесет и три хиляди шестотин 
седемдесет и четири лива/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 4684 /четири хиляди шестотин 
осемдесет и четири лева/ лв., срок за транспортиране- до 31.12.2018 г;  

На първо място се класира „ЛЕС ПРОМ 2015” ООД, ЕИК: 203692221, вписано в регистъра за 
търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Камено, 
п.к. 8120, област Бургас, ул. „Освобождение” № 176, представлявано от инж. Петко Петров Радичков, 
в качеството му на Управител, с предложена цена за обекта в размер на  93700 /деветдесет и три 
хиляди и седемстотин лева/ лв. без ДДС. 

На второ място се класира „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК: 835041947, вписано в регистъра за търговски 
дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, п.к. 7900, 
област Търговище, ул. „Омуртаг” № 1, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов, в качеството му 
на Управител, с предложена цена в размер на  93674 /деветдесет и три хиляди шестотин седемдесет и 
четири лева/ лв. без ДДС. 

 
Председателят на комисията обяви резултатите и закри заседанието. Комисията предава 

настоящия  протокол, изготвен и подписан в два екземпляра, в едно с цялата документация, събрана в 
хода на провеждане на процедурата на Продавача. 

Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” 
ДП Сливен по реда на чл. 9 „б”, ал. 1, т. 4 от „Наредбата”. 

 

КОМИСИЯ:       /п/- заличено, чл. 2 ЗЗЛД      
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………/ Ст.Туджаров /                                           
 

ЧЛЕНОВЕ: 
/п/- заличено, чл. 2 ЗЗЛД /п/- заличено, чл. 2 ЗЗЛД /п/- заличено, чл. 2 ЗЗЛД /п/- заличено, чл. 2 ЗЗЛД                

1  …………………...      2…………………..          3…………………...       4……………………                      
          /Ив.Тинева/               /инж.Дж.Кобак/             /инж.М.Симеонова/         /Ив.Апостолов/    


	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
	„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 



