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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-09-173 
гр. Котел, 20.12.2019 г. 
 

УТВЪРДИЛ:  
*заличена информация, 
 съгласно Регламент (ЕС)  
2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ” 
дата на утвърждаване: 20.12.2019 г.                                                                                                                                     

 
П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 20.12.2019 г., на основание 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 от тях /НАРЕДБАТА/, комисията назначена със заповед № 

РД-10-212 от 20.12.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,  в състав: 

Председател: * чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен юрист; 

Членове: 

1. /* чл. 2 от ЗЗЛД/- технолог в ТП „ДГС Котел”; 

2. /* чл. 2 от ЗЗЛД/- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 

3. /* чл. 2 от ЗЗЛД/- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

4. /* чл. 2 от ЗЗЛД/ – счетоводител в ТП „ДГС Котел”; 

се събра на заседание в 13,00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС 

Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, за провеждане търг с тайно наддаване, открит със 

заповед № РД-10-197 от 04.12.2019 г., за продажба на стояща дървесина на корен от горски 

територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от КЛФ 2020, както следва: 

 Обект № 1, отдели/подотдели: 244 д, 296 е, 297 д, з, 316 л, 317 г, 318 е, количество- 907 пл.м3, 

начална цена: 35124 лв. без ДДС, гаранция за участие: 1756 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 2, отдели/подотдели: 83 т, 385 д, 438 ж, количество- 994 пл.м3, начална цена: 43766 

лв. без ДДС, гаранция за участие: 2188 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 3, отдели/подотдели: 218 в, 314 з, 321 в, 480 ф, х, 481 а, 484 б, 496 е, л, количество- 

1071 пл.м3, начална цена: 43176 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2159 лв. и срок за изпълнение: 

30.09.2020 г.; 

 Обект № 4, отдели/подотдели: 134 д,ж, 184 ж, 219 в, 219 вв, количество- 1053 пл.м3, начална 

цена: 45910 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2296 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 5, отдели/подотдели: 83 м, 133 г, ж, 134 к, количество- 1027 пл.м3, начална цена: 

47605 лв. без ДДС, гаранция за участие: 2380 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 6, отдели/подотдели: 72 ж, 76 а, б, бб, в, количество- 1003 пл.м3, начална цена: 44387 

лв. без ДДС, гаранция за участие: 2219 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 9, отдели/подотдели: 4 и, л, н, 15 з, 16 в, е, ж, 20-2, ж, жж, з, 38 б, д, количество- 1806 

пл.м3, начална цена: 82654 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4133 лв. и срок за изпълнение: 

31.12.2020 г.; 

 Обект № 10, отдели/подотдели: 25 а, б, г, е, к, 29 а, б, з, н, 39 л, лл, о, оо, р, рр, количество- 2210 

пл.м3, начална цена: 93248 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4662 лв. и срок за изпълнение: 

31.12.2020 г.; 

 Обект № 11, отдели/подотдели: 166 а, 187 з, 219 л, 278 у, 480г, к, м, н, 481 е, ж, з, количество- 

2126 пл.м3, начална цена: 89242 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4462 лв. и срок за изпълнение: 
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31.12.2020 г.; 

 Обект № 12, отдели/подотдели: 40 и, к, 54 п, 63 г, д, количество- 1773 пл.м3, начална цена: 

80193 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4010 лв. и срок за изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 13, отдели/подотдели: 103 и, ии, к, кк, л, лл, количество- 1761 пл.м3, начална цена: 

79480 лв. без ДДС, гаранция за участие: 3974 лв. и срок за изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 14, отдели/подотдели: 65 г, е, 69 в, д, 136 д, ж, 139 е, ж, 140 и, д, м, 484 о, р, у, ф, ц, 

количество- 2010 пл.м3, начална цена: 84917 лв. без ДДС, гаранция за участие: 4246 лв. и срок за 

изпълнение: 31.12.2020 г.; 

 Обект № 15, отдели/подотдели: 218 р, рр, 219 а, г, количество- 1383 пл.м3, начална цена: 65062 

лв. без ДДС, гаранция за участие: 3253 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 г.; 

 Обект № 16, отдели/подотдели: 220 и, ии, л, 270 б, количество- 1407 пл.м3, начална цена: 69082 

лв. без ДДС, гаранция за участие: 3454 лв. и срок за изпълнение: 30.09.2020 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 извлечение от 

регистъра на офертите. 

Комисията констатира, че до обявения краен срок за подаване на документи за участие в 

процедурата, съгласно предоставения регистър по чл. 19, ал. 3 от НАРЕДБАТА няма регистрирани 

участници. 

Комисията предлага на Директора на ТП "ДГС Котел" гр. Котел да издаде заповед за прекратяване 

на тайния търг, на основание чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поради 

факта, че не е постъпила нито една оферта в обявения от Продавача срок. 

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 за утвърждаване, съгласно чл. 22, ал. 19 от 

Наредбата. 

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

ДП Сливен по реда на чл. 9 „б”, ал. 4, т. 2 от „Наредбата”. 

 
КОМИСИЯ: 
                     
ПРЕДСЕДАТЕЛ:             /п/* 
                                  /* чл. 2 от ЗЗЛД/            
ЧЛЕНОВЕ: 

 
1.           /п/*                     2.          /п/*                         3.          /п/*                           4.     /п/*  

 
      /* чл. 2 от ЗЗЛД/               /* чл. 2 от ЗЗЛД/                        /* чл. 2 от ЗЗЛД/                       /* чл. 2 от ЗЗЛД/        
 

*заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
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