
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН 
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”  

             8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:  dgsnovazagora@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ПО-06-46/30.10.2019 г.  

 

                                         УТВЪРЖДАВАМ: /п/ ……чл. 2 ЗЗЛД……. 

                                         ДИРЕКТОР  ТП „ДГС Н. ЗАГОРА” /заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД/ 

         Дата : 30.10.2019 г.             

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

               
          За проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Нова Загора”, включена в Годишния план за 

ползване през 2019 г. в условно обособен Обект 1905 К – с отд./подотд. 143-а, 144-н, 

открит със Заповед № РД-10-44/11.10.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Нова Загора”. 

 

         Днес, 29.10.2019 г. – 14:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Нова 

Загора”, комисия определена със Заповед № РД-10-51/29.10.2019 г. на Директора на ТП 

„ДГС Нова Загора” в състав: 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено съг. Чл. 2 от ЗЗЛД – зам. Директор в ТП „ДГС Нова Загора” 

                                          

          ЧЛЕНОВЕ: 1. заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД  – Адвокат 

                               2. заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора”         

                               3. заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД – началник ГСУ „Изток” в ТП „ДГС Нова Загора”      

                               4. заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД – счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора”       

 

         се събра и констатира, че до обявения краен срок за подаване на документи за участие в 

процедурата, съгласно предоставения на комисията регистър на офертите, e постъпилa една 

оферта от следния кандидат по реда на постъпването , както следва:  

 

1. „ЛЕСФОР” ЕООД вписано в Търговски регитър към Агенция по 

вписванията с ЕИК: 205560275, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград 

6500, обл. Хасково, общ. Свиленград , бул. „България” № 91, представлявано от 

заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД – управител, регистриран като участник в процедурата с 

пореден номер № 1, кандидат за обект № 1905 К с входящ номер на офертата № ПО-

06-45/29.10.2019 г., подадена в 11:25 ч.  

 

           След като комисията се запозна с предоставения списък на участниците подали 

оферти, членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 60, ал. 5 

от Наредба за условията и реда на възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

продукти от тях. 

          Комисията пристъпи към отваряне на плика с представената оферта на кандидата:  

 

 



 

За кандидат № 1 „ЛЕСФОР” ЕООД:      

Комисията провери самоличността на представителя на кандидата, който присъства 

на настоящето заседание на комисията, като установи следното : 

Регистрираният кандидат под № 1 се представлява от заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД – 

управител. 

След като установи, че регистрирания кандидат има свой представител и не е налице 

основанието визирано в чл. 61, ал. 2 от „Наредбата” за отстраняване от по-нататъшно 

участие, Комисията взе единодушно следното решение: Допуска кандидата под № 1 

„ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275 до по-нататъшно участие в търга и следва да отвори 

плика с документите му. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с представените документи на 

допуснатия кандидат „ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275 и оповести наличността на 

съдържащите се в него изискуеми документи, съгласно изискванията на чл. 58 от 

„Наредбата”.  

Комисията, като разгледа съдържанието на плика с офертата на кандидата, 

регистриран под № 1 „ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275 за съответствие с изискваните 

от органа открил процедурата документи, съгласно условията за участие в търга с явно 

наддаване, установи: В представеното по образец на органа, открил търга заявление за 

участие кандидатът „ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275 декларира, че при изпълнението 

на дейностите в обособени Обекти 1905 К няма да  ползва подизпълнител . 

Комисията, след като разгледа съдържанието на плика, установи, че допуснатият 

участник, отговаря на изискванията на „Наредбата” и предварително обявените условия за 

участие в търга с явно наддаване и представя необходимите документи.  

Комисията продължи своята работа и единодушно реши:  

Допуска до по – нататъшно участие в процедурата регистрираният кандидат под № 1 

„ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275, подал оферта за обект 1905 К и му предостави табела 

с пореден № 1. 

 

С това приключи първи етап от процедурата. Представените от Кандидата 

документи са описани в таблица, която е неразделна част от настоящия протокол. 

След това комисията пристъпи към провеждане на втори етап от процедурата, а 

именно наддаването за обекта: 

 

За обект 1905 К:   

На основание чл. 61, ал. 7 от „Наредбата” председателят на търга обяви ясно обекта 

на търга, началната цена и стъпката за наддаване, както и критерия за оценка – „най – 

висока предложена цена”. 

 

Допуснатият участник под № 1 „ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275 потвърди 

гласно началната цена на обекта, която е в размер на 32195,00 (тридесет и две хиляди сто 

деветдесет и пет) лева без включен ДДС, поради което Комисията класира участника по 

посочения от Продавача критерий най – висока предложена цена, както следва . 

 

За обект № 1905 К, при начална цена на  обекта 32195,00 (тридесет и две хиляди 

сто деветдесет и пет) лева без включен ДДС, общо количество стояща дървесина на корен 

763 (седемстотин шестдесет и три) пл. куб. м. по дървесни видове и асортименти , 

съгласно одобрен график и план – сметка, неразделна част от документацията на 

процедурата и краен срок за изпълнение – 30.06.2020 г.  :  

 

           Първо място : „ЛЕСФОР” ЕООД, ЕИК: 205560275 с достигната цена 32195,00 

(тридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) лева без включен ДДС, общо количество 

стояща дървесина на корен 763 (седемстотин шестдесет и три) пл. куб. м. по дървесни 



видове и асортименти , съгласно одобрен график и план – сметка, неразделна част от 

документацията на процедурата и краен срок за изпълнение – 30.06.2020 г. 

 

          Второ място: Няма 
           

 

         Настоящият протокол се състави и подписа в два екземпляра. Комисията завърши 

своята работа, след като обобщава и предава цялата документация събрана в хода на 

провеждане на търга на Възложителя за утвърждаване на дата 29.10.2019 г.  

 

 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ……чл. 2 ЗЗЛД……. 

                           / заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД / 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ ……чл. 2 ЗЗЛД…….                               

                      / заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД/  

 

 

 

                      2. /п/ ……чл. 2 ЗЗЛД……. 

                       / заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД / 

 

 

                      3. /п/ ……чл. 2 ЗЗЛД……. 

                       / заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД /           

 

 

                     4. /п/ ……чл. 2 ЗЗЛД……. 

                       / заличено съг. чл. 2 от ЗЗЛД /                 


