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УТВЪРДИЛ:       
                        /п/,/п/*      
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ”   
Дата на утвърждаване: 05.03.2020 г. 

 
П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 05.03.2020 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-10-76 от 

04.03.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,  комисия в състав: 

Председател: ........../п/*..............;      

Членове: 

1. ........../п/*..............;      

2. ........../п/*..............;      

3. ........../п/*..............; 

4.  ........../п/*..............; 

5.      се събра на заседание в 13,00 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-10-56/ 24.02.2020 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 2020, от обект № 5, отдели/подотдели: 40 о, п, р, с, т, количество- 309 пл.м3, предложена 

цена: 11901 лв. без ДДС, гаранция за изпълнение: 1190 лв. и срок за изпълнение: 31.07.2020 г.; 

Присъстваха всички членове на комисията.  

Комисията констатира, че КУПУВАЧЪТ: „ГАЛЕНА - В” ЕООД, вписано в регистъра за търговски 

дружества на Агенция по вписванията с ЕИК: 201930040, със седалище и адрес на управление:  обл. 

Сливен, общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, кв. „Изток” № 336, представлявано от Иван Василев Вандаков, в 

качеството му на Управител, спечелил на цена 11901 /единадесет хиляди деветстотин и един лева/ лв. без 

ДДС,  представя изискуемите от ПРОДАВАЧА документи, а именно: 

1. Удостоверение за липса на задължения от „ЮИДП” ДП Сливен с регистрационен индекс Изх. № 

ФСД-23-238/1 от 28.02.2020 г.; 

2. Удостоверение за липса на задължения от НАП Сливен с регистрационен индекс Изх. № 

200202000048964 от 02.03.2020 г.; 

3. Свидетелство за съдимост на Управителя с регистрационен индекс № 1079 от 18.11.2019 г.; 

4. Гаранция за изпълнение в размер на 1190 лв. /на основание чл. 9а, ал. 8 от Наредбата гаранция за 

участие в размер на 595 лв. се ползва за частично изпълнение на гаранцията за изпълнение/ и внесени 

595 лв. на 04.03.2020 г. по банкова сметка на ТП „ДГС Котел” с банкова референция № 

067190230800053. 

5. Заверено копие на удостоверение за регистрация на фирмата в публичния регистър на ИАГ по чл. 

241 от ЗГ за дейността: "добив на дървесина"- № 8852/ 14.06.2019 г. 

6. Заверено копие на удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността: "планиране и организация на добива на дървесина" № 11859/ 

31.08.2015 г. 
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7. Справка от НАП за регистрация на трудовите договори на квалифицираните работници  Изх. № 

200192001033568 от 05.03.2020 г./срок на валидност: 1 месец/; 

8. Свидетелства за правоспособност, категория Тпс за работа с БМТ на секач-мотористите №№ 

0019713, 0021043, 0019714 и удостоверения с рег. № 338-2 и 339-3, и категория  Твк-г № 0049307 за 

декларирания брой лица- заверени копия; 

9. Доказателства за мобилни технически възможности за извършване на услугата „Сеч и извоз на 

маркирана дървесина до временен склад”, а именно: най-малко 3 /три/ бр. бензиномоторни триона (БМТ) 

-собствени, регистрирани в КТИ със свидетелства №№ СН006608А, СН0006611А, СН0006609А, и 

минимум един специализиран горски трактор - горски влекач- нает /договор за наем/, регистриран 

съгласно изискванията на българското законодателство в КТИ със свидетелство серия № СН 0008986А с 

валиден технически преглед до 12.2020 г. 

10.  Фактура за закупени ЛПС за декларирания брой лица секач-мотористи № 6/ 28.02.2020 г. 

11. Внесена 20 % авансова вноска с банкова референция № 067190230800054. 

 

Комисията констатира, че "ГАЛЕНА - В" ЕООД представя всички документи, внесъл е гаранция за 

изпълнение 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/*................                                               
ЧЛЕНОВЕ:    1:……/п/*………….  2:………/п/*……….  3:.........../п/*.............4:.........../п/*..............      
* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 

 

 

 


	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
	„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ

