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

 
 

вх. № ОД-03-1827 
гр. Котел, 20.12.2018 г. 

 
П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 20.12.2018 г. в ТП „ДГС Котел” на основание 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 от тях /НАРЕДБАТА/ комисия, назначена със заповед № 
РД-10-227 от 20.12.2018 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 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. 
„Проф. Павлов” № 57, за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив– сеч и извоз на 
дървесина до временен склад в горски територии- държавна собственост в териториалния обхват на 
дейност на ТП „ДГС Котел” от обекти №№ 5-19, 6-19 и 8-19 от КЛФ 2019 г., открит със заповед № 
РД-10-213 от 29.11.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”. 

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

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

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 

предварително обявените условия, комисията констатира: 
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: област Бургас, общ. Камено, гр. 
Камено, п.к. 8120, ул. „Освобождение” № 176, представлявано от Петко Петров Радичков, в 
качеството му на Управител, с входящ номер на оферта № ПО-09-139/18.12.2018 г., регистриран като 
участник в процедурата под № 1, кандидат за обект № 5-19;  

2.  „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по 
вписванията, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, п.к. 
8800, бул. „Хаджи Димитър” № 18, вх. „В”,, ап. 1, представлявано от Огнян Минчев Огнянов, в 
качеството му на Управител, чрез редовно упълномощено лице Ангел Димчев Димитров, с входящ 
номер на оферта № ПО-09-145/ 19.12.2018 г., регистриран като участник в процедурата под № 2, 
кандидат за обект № 8-19; 

3. „З.И.З. 2014” ЕООД, ЕИК: 203319311, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция 
по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Сливен, общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, 
ж.к. „Запад” № 2, представлявано от Здравко Георгиев Дяков, в качеството му на Управител, с 
входящ номер на оферта № ПО-09-148/19.12.2018 г., регистриран като участник в процедурата под № 
3, кандидат за обект № 5-19;  

4. „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция 
по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Сливен, общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, 
кв. „Запад № 18, представлявано от Донка Василева Вандакова, в качеството и на Управител, чрез 
редовно упълномощено лице Борис Желев Борисов, с входящ номер на оферта № ПО-09-149/ 
19.12.2018 г., регистриран като участник в процедурата под № 4, кандидат за обект № 6-19; 

5. „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция 
по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, 9023, 
ж.к.. “Владислав Варненчик” 219, вх. 4, ап. 112, представлявано от Мария Здравкова Щилиянова, в 
качеството и на Управител, чрез редовно упълномощено лице Щилиян Неделчев Щилиянов, с 
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входящ номер на оферта № ПО-09-151/19.12.2018 г., регистриран като участник в процедурата под № 
5, кандидат за обект № 6-19;  

Комисията констатира, че присъстват представители на регистрираните от № 2 до № 5 кандидати, 
поради което ги допуска до участие. Отсъства представител на регистрирания под № 1 кандидат – 
„ЛЕС ПРОМ 2015” ЕООД, поради което комисията го отстранява от по-нататъшно участие и няма да 
отвори плика с офертата му. 

Преди отварянето на пликовете с документите, допуснатите до по-нататъшно участие кандидати 
гласно потвърдиха целостта им.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документи на допуснатите до участие 
кандидати. 

След като прегледа представените документи за участие в открития конкурс, относно 
съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, комисията установи 
следното: 

Регистрираните под №№ 2, 3, 4 и 5 кандидати представят всички изискуеми документи съгласно 
условията и се допускат до участие в конкурса.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис: „Предлагана цена” на допуснатите 
участници в конкурса. 

Председателят на комисията обяви: 
 

 За обект № 5-19, отдели/подотдели: 443 в, г, д, е, ж, дърв.вид: см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, 
количество- 932 пл.м3, начална цена – 24336 /двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест лева/ 
лв. без ДДС, гаранция за участие 1217 /хиляда двеста и седемнадесет лева / лв., срок за сеч и извоз- до 
30.06.2019 г.;  

Кандидатът, регистриран под № 3 -„З.И.З. 2014” ЕООД, ЕИК: 203319311, предлага цена в размер 
на 24330 /двадесет и четири хиляди триста и тридесет лева/ лв. без ДДС; 

 
 За обект № 6-19, отдели/подотдели: 236 а, ж, и, 254 е, 255 д, 277 д, 297 в, дърв.вид: блг, цр, бб, 

гбр, чб, количество- 1041 пл.м3, начална цена – 27080 /двадесет и седем хиляди и осемдесет лева/ лв. 
без ДДС, гаранция за участие 1354 /хиляда триста петдесет и четири лева / лв., срок за сеч и извоз- до 
30.06.2019 г.;  

Кандидатът, регистриран под № 4 - „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, предлага цена в размер 
на 27000 /двадесет и седем хиляди лева/ лв. без ДДС; 

Кандидатът, регистриран под № 5 - „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, предлага цена в размер 
на 25800 /двадесет и пет хиляди и осемстотин лева/ лв. без ДДС; 

 
 За обект № 8-19, отдели/подотдели: 117 г, е, дърв.вид: бк, яв, см, бб, гбр, количество- 940 пл.м3, 

начална цена – 24856 /двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и шест лева/ лв. без ДДС, 
гаранция за участие 1243 /хиляда двеста четиридесет и три лева / лв., срок за сеч и извоз- до 
30.06.2019 г.;  

Кандидатът, регистриран под № 2 - ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, предлага цена в размер на 
24856 /двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и шест лева/ лв. без ДДС; 

 

Комисията извърши класирането по критерия най- ниска предложена цена както следва: 
 

 За обект № 5-19, отдели/подотдели: 443 в, г, д, е, ж, дърв.вид: см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, 
количество- 932 пл.м3, начална цена – 24336 /двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест лева/ 
лв. без ДДС, гаранция за участие 1217 /хиляда двеста и седемнадесет лева / лв., срок за сеч и извоз- до 
30.06.2019 г.;  

На първо място се класира „З.И.З. 2014” ЕООД, ЕИК: 203319311, с предложена цена в размер на 
24330 /двадесет и четири хиляди триста и тридесет лева/ лв. без ДДС; 

На второ място: няма класиран. 
 

 За обект № 6-19, отдели/подотдели: 236 а, ж, и, 254 е, 255 д, 277 д, 297 в, дърв.вид: блг, цр, бб, 
гбр, чб, количество- 1041 пл.м3, начална цена – 27080 /двадесет и седем хиляди и осемдесет лева/ лв. 
без ДДС, гаранция за участие 1354 /хиляда триста петдесет и четири лева / лв., срок за сеч и извоз- до 
30.06.2019 г.;  

На първо място се класира „ДИВАМАР” ЕООД, ЕИК: 148086063, с предложена цена в размер на 
25800 /двадесет и пет хиляди и осемстотин лева/ лв. без ДДС; 

На второ място се класира „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, с предложена цена в размер на 
27000 /двадесет и седем хиляди лева/ лв. без ДДС; 

. 
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 За обект № 8-19, отдели/подотдели: 117 г, е, дърв.вид: бк, яв, см, бб, гбр, количество- 940 пл.м3, 
начална цена – 24856 /двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и шест лева/ лв. без ДДС, 
гаранция за участие 1243 /хиляда двеста четиридесет и три лева / лв., срок за сеч и извоз- до 
30.06.2019 г.;  

На първо място се класира „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, с предложена цена в размер на 24856 
/двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и шест лева/ лв. без ДДС. 

На второ място: няма класиран. 
 
Председателят на комисията обяви резултатите и закри заседанието. Комисията предава 

настоящия  протокол в едно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на процедурата на 
Възложителя. 

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:            
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   …..…/п/*………   
                                  / Ст.Туджаров /     
 
ЧЛЕНОВЕ: 

       1  …..…/п/*………        2    …..…/п/*………             3…..…/п/*………             4…..…/п/*………                           
           /Ив.Тинева/                 /инж.Дж.Кобак/               /инж.М.Симеонова/          /Ив.Апостолов/                 
 
 
 
 
                                                                             ПРИЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …..…..…/п/,/п/*………    
                                                                             Директор ТП „ДГС Котел”  
                                                                                                                       /инж. Цв.Стоев/ 

                                                                      *Заличена информация, чл. 2 от ЗЗЛД 
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