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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
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  8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920                        

                                                                                       
Вх. № ОД-04-47 
гр. Котел, 03.02.2020 г. 
 
УТВЪРДИЛ:            
 *заличена информация, 
 съгласно Регламент (ЕС)  
2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
ИНЖ. К. ВЕЙС  
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ” 
Дата на утвърждаване:03.02.2020 г. 

                                                                                                                                       

 
П Р О Т О К О Л 

 

За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с тайно наддаване за 

продажба на прогнозни количества дървесина от горски територии- държавна собственост, 

стопанисвани от „ЮИДП” ДП ТП „ДГС Котел”, открит със заповед № РД-10-8/ 16.01.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Котел”,  

Днес, 03.02.2020 г. в ТП „ДГС Котел” на основание чл. 22 , ал. 19 от 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, комисия, назначена със заповед № РД-10-26 

от 03.02.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел” в състав: 

Председател: ...*...;  

и членове: 

1. ...*...; 

2. ...*...; 

се събра на заседание в 10,00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС 

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

на прогнозни количества дървесина в горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП 

„ДГС Котел” от обекти №№ 1, 2, 3, 4 и 5. 

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 пликовете с 

документи на регистрираните участници. 

До изтичане срока за подаване на документите, в регистъра по чл. 19, ал. 3 от НАРЕДБАТА за 

участие в процедурата е регистриран следният участник: 

1. „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК: 205731915, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция 

по вписванията, със седалище и адрес на управление:  с. Величка, п.к. 7941, обл. Търговище, общ. 

Омуртаг, ул. „Марица” № 2, представлявано от Гюлшен Шахидин Ереджеб, в качеството и на 

Управител, с входящ номер на оферта № ПО-09-36/ 30.01.2020 г., регистриран като участник в 

процедурата под № 1 в 13:12 часа, участник за обект № 5; 

2. „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Градец, п.к. 8990, област Сливен, общ. Котел, 

кв. „Запад № 18, представлявано от Донка Василева Вандакова, в качеството и на Управител, с 

входящ номер на оферта № ПО-09-38/ 31.01.2020 г., регистриран като участник в процедурата под № 

2 в 10:33 часа, участник за обект № 4; 

След като се запознаха с представения списък на участниците, подали документи за участие в търга, 

всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НАРЕДБАТА. 
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При спазване на реда за разглеждане и класиране на предложенията на участниците и предварително 

обявените условия, комисията констатира следното: не присъстват законни представители на 

регистрираните участници – „ДЕРВИШ С” ЕООД и „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, на основание чл. 22, ал. 2 

от Наредбата; 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документи на регистрираните участници и 

оповести наличността на съдържащите се в тях изискуеми документи, съгласно изискванията на чл. 

22 от Наредбата. 

След като прегледа представените документи за участие в процедурата, относно съответствието им с 

предварително обявените от продавача условия, комисията установи, че участниците, регистрирани 

под № 1 и № 2 представят всички изискуеми документи и се допускат до по- нататъшно участие в 

търга. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис: „Ценово предложение” на допуснатите 

участници. 

Председателят на комисията обяви: 

 за обект № 1, отд./подотд. 259 о, 260 д, дърв. вид: бб, количество- 43 пл.м3, начална цена- 3340 лв. 

без ДДС /три хиляди триста и четиридесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 167 /сто шестдесет 

и седем лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г. няма регистриран участник;  

 за обект № 2, отд./подотд. 134 а, 135 е, дърв. вид: бб, здгл, количество- 50 пл.м3, начална цена- 

4750 лв. без ДДС /четири хиляди седемстотин и петдесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 237 

/двеста тридесет и седем лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г. няма регистриран 

участник;   

 за обект № 3, отд./подотд. 74 к, дърв. вид: бл, бк, цр, количество- 18 пл.м3, начална цена- 1815 лв. 

без ДДС /хиляда осемстотин и петнадесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 90 /деветдесет лева/ 

лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г. няма регистриран участник;   

 за обект № 4, отд./подотд. 141 е, дърв. вид: бб, количество- 77 пл.м3, начална цена- 7610 лв. без 

ДДС /седем хиляди шестотин и десет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 380 /триста и осемдесет 

лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г., участникът, регистриран под № 2- "ДАНИ - 1 Б" 

ЕООД предлага цена в размер на 7610 лв. без ДДС /седем хиляди шестотин и десет лева/ лв. без ДДС 

за обект № 5, отд./подотд. 117 б, 163 д, дърв. вид: см, здгл, здб, бк, цр, бл, количество- 210 пл.м3, 

начална цена- 20455 лв. без ДДС /двадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева/ лв. без ДДС, 

гаранция за участие- 1022 /хиляда двадесет и два лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г. 

участникът, регистриран под № 1- "ДЕРВИШ С" ЕООД предлага цена в размер на 20502 лв. без ДДС 

/двадесет хиляди петстотин и два лева/ лв. без ДДС. 

 

На основание чл. 22, ал. 17 от Наредбата, комисията извърши класирането съгласно критерия „Най- 

висока предложена цена”, както следва: 

 за обект № 1, отд./подотд. 259 о, 260 д, дърв. вид: бб, количество- 43 пл.м3, начална цена- 3340 лв. 

без ДДС /три хиляди триста и четиридесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 167 /сто шестдесет 

и седем лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г.; 

На първо място: няма класиран; 

На второ място: няма класиран.  

 

 за обект № 2, отд./подотд. 134 а, 135 е, дърв. вид: бб, здгл, количество- 50 пл.м3, начална цена- 

4750 лв. без ДДС /четири хиляди седемстотин и петдесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 237 

/двеста тридесет и седем лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г. няма регистриран 

участник;   

На първо място: няма класиран; 

На второ място: няма класиран.  

 

 за обект № 3, отд./подотд. 74 к, дърв. вид: бл, бк, цр, количество- 18 пл.м3, начална цена- 1815 лв. 

без ДДС /хиляда осемстотин и петнадесет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 90 /деветдесет лева/ 

лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г. няма регистриран участник;   
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На първо място: няма класиран; 

На второ място: няма класиран.  

 

 за обект № 4, отд./подотд. 141 е, дърв. вид: бб, количество- 77 пл.м3, начална цена- 7610 лв. без 

ДДС /седем хиляди шестотин и десет лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие- 380 /триста и осемдесет 

лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г., 

На първо място се класира „ДАНИ – 1 Б” ЕООД, ЕИК: 202842127, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Градец, п.к. 

8990, област Сливен, общ. Котел, кв. „Запад № 18, представлявано от Донка Василева Вандакова, в 

качеството и на Управител, с предложена цена в размер на 7610 лв. без ДДС /седем хиляди 

шестотин и десет лева/ лв. без ДДС. 

На второ място: няма класиран.  

 

 за обект № 5, отд./подотд. 117 б, 163 д, дърв. вид: см, здгл, здб, бк, цр, бл, количество- 210 пл.м3, 

начална цена- 20455 лв. без ДДС /двадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева/ лв. без ДДС, 

гаранция за участие- 1022 /хиляда двадесет и два лева/ лв., срок за транспортиране– до 30.06.2020 г., 

На първо място се класира „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК: 205731915, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление:  с. Величка, 

п.к. 7941, обл. Търговище, общ. Омуртаг, ул. „Марица” № 2, представлявано от Гюлшен Шахидин 

Ереджеб, в качеството и на Управител, с предложена цена в размер на 20502 лв. без ДДС /двадесет 

хиляди петстотин и два лева/ лв. без ДДС. 

На второ място: няма класиран. 

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 на основание 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. 1, т. 4 от „Наредбата”. 

 
КОМИСИЯ:            
       
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
*заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. * заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
2. * заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
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