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П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 13.08.2019 г. в ТП „ДГС Котел” на основание чл. 35, ал. 8 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/, във връзка със заповед № РД-10-118 
от 09.07.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,  комисия в състав: 

 
Председател: Станимир Туджаров – правоспособен юрист; 

             Членове: 1. Иванка Тинева- главен счетоводител в ТП „ДГС Котел”; 
2. инж. Илияна Методиева- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

се събра на заседание в 11,10 часа в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. 
„Проф. Павлов” № 57, за проверка редовността и съответствието на представените документи по чл. 
35, ал. 5 от Наредбата. Действията на комисията се осъществяват във връзка с определяне на 
изпълнител- заповед за класиране РД-10-146/ 05.08.2019 г., след проведен търг с тайно наддаване за 
продажба на стояща дървесина на корен в горски територии- държавна собственост, стопанисвани от 
ТП „ДГС Котел” от КЛФ 2019, от обект № 59-19, включващ отдел/подотдел: 25 и, н, 40 р, 121 ж, 
количество- 887 пл.м3, достигната цена: 34629 /тридесет и четири хиляди шестотин двадесет и девет 
лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 1731 лв. и срок за изпълнение: 31.12.2019 г.; 

Присъстваха всички членове на комисията.  
Комисията констатира, че КУПУВАЧЪТ: „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, общ. Омуртаг, ул. „Омуртаг” № 1, представлявано от Хасан Ешрефов 
Хасанов, в качеството му на Управител, представя изискуемите от ПРОДАВАЧА документи, а 
именно: 

1. Удостоверение за липса на задължения от „ЮИДП” ДП Сливен с регистрационен индекс Изх. 
№ ФСД-23-426/1 от 06.08.2019 г.; 

2. Удостоверение за липса на задължения от НАП с регистрационен индекс Изх. № 
250201900193367 от 01.08.2019 г.; 

3. Свидетелство за съдимост на Управителя с регистрационен индекс № 686 от 30.05.2019 г.; 
4. Гаранция за изпълнение в размер на 10 % от достигнатата стойност на обекта 34629 лв. – 

3462,90 лв. /1731 лв. гаранция за участие- частично изпълнение на гаранцията за изпълнение на 
основание чл. 9а, ал. 8 от Наредбата/ и преведени 1731,90 лв. на 13.08.2019 г.  по банкова сметка на 
ТП „ДГС Котел”. 

Комисията констатира, че „АЛТЕЯ” ООД представя всички документи, внесъл е изискуемите 
суми и може да се пристъпи към сключване на договор. Комисията предава настоящия протокол, 
изготвен и подписан в два екземпляра на Продавача за утвърждаване, съгласно чл. 35, ал. 8 от 
Наредбата. 

Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” 

ДП Сливен по реда на чл. 35, ал. 8 от „Наредбата”. 
 

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

   ЧЛЕНОВЕ:    1.  ………/п/*………….    /Ив. Тинева/     
                                             

                      2. ………/п/*………….   /инж. Ил. Методиева/ 
 *заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
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