
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

 

 

                                                                        УТВЪРДИЛ:……/п/….……..…………… 

                        ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

        /инж. Д. Димов/ 

 

 

ПРОТОКОЛ 
За разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти за участие на в открит конкурс за 

възлагане на добив на дървесина по сортименти от годишен план за ползване на дървесина от горите 
от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, открит със Заповед № ПО–06-

166/02.07.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен”, 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” (изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.), 
наричана за краткост „Наредбата ”       

                                                                                      пр. основание чл. 22, ал. 19 от Наредбата 

 
Днес, 19.07.2019 г. в гр.Сливен, комисия определена със Заповед № ПО-06-226/19.07.2019 г. на 

Директора на ТП „ДГС Сливен” в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красияким Якимов – Зам. Директор „Дърводобив” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1.инж. Диана Михалкова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

                     2. инж. Венета Тодорова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
                     3. Добромира Андонова – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

              4. Красимира Златева  – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

                      
    се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Сливен” за разглеждане 

и оценяване на постъпилите оферти за възлагане на услуга с предмет: възлагане на добив на дървесина, 

включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркирана 
дървесина от обекти от КЛФ 2019 - за следните обекти от териториалния обхват на дейност на ТП 

„ДГС Сливен”: 

Обект № 1928Б /отд.: 203 „е”, 204 „б”, 205 „ж”/, при прогнозно количество дървесина: 2927 пл.куб.м. 

и прогнозна стойност:  80 159.66 /осемдесет хиляди сто петдесет и девет лева и шестдесет и 

шест стотинки/  без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2019 г.; 

 

Обект № 1930Б /отд.: 9 „ж”, 10 „б”, „е”, 135 „б”, 136 „б”/, при прогнозно количество дървесина: 2705 

пл.куб.м. и прогнозна стойност:  76 814,95 /седемдесет и шест хиляди осемстотин и 

четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС и срок за изпълнение 30.12.2019 г.; 

 

           Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на комисията списъка с 
участниците и пликовете с техните предложения. 

           Присъстваха всички членове на комисията. 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: 
            Според представеното извлечение от регистъра на постъпилите оферти по чл. 19, ал. 3 от 

НУРВИДГТ са постъпили следните оферти: 

 

 „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. 

„Хаджи Димитър” № 18, вх.В, ап.1, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания 
под № 20080821181618, представлявано от Огнян Огнянов, ЕГН 7706069086 – управител, 



регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 1, участник подал оферта с вх. № 

2019-34/18.07.2019 г., подадена 09.00 часа; 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 1930Б 

 

 

 След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали документи за участие, 
членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 21, ал.6 от Наредбата. 
 На заседанието не присъстваха законни или упълномощени представители на кандидатите. 
 След като прегледа представените документи за участие в процедурата, относно 
съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия, комисията установи следното: 
             Кандидатите, представят всички необходими документи, съгласно условията на процедурата и 

същите, следва да бъде допуснат до участие в процедурата. 
             След отваряне на плик „Б”, съдържащ предлаганите от кандидатите цени, комисията разгледа и 

обсъди предложенията и  извърши класирането, както следва: 

    

ЗА ОБЕКТ № 1930Б 
НА ПЪРВО МЯСТО: фирма „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, с предложена цена за обекта: 76 814,95 

/седемдесет и шест хиляди осемстотин и четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/ без 

ДДС. 
ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

 

            С това публичната работа на комисията приключи и се пристъпи към изготвяне на настоящия 
протокол, който се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. Комисията завърши своята 

работа, след като обобщи резултатите и предава цялата документация по своята работа на Възложителя 

за утвърждаване на  22.07.2019 г.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …/п/…………                             

                                                                                   

ЧЛЕНОВЕ:  1……/п/..…..….…..                                                    

                                                        

                      2……/п/……..…….                                      

                                                                                                      

                      3……/п/…….…….. 

 

                      4……/п/…….……..       

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


