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Вх. № ОД-03-283 
гр. Котел, 06.04.2020 г. 
 

УТВЪРДИЛ  на 06.04.2020 г.:    /п/,/п/*           
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ” 

 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 06.04.2020 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-10-121 
от 06.04.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”,  комисия в състав: 
Председател: ....*....; 
Членове: 1. ....*....; 

2. ....*....; 
3. ....*....; 
4.  ....*....; 

се събра на заседание в 11,00 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- заповеди за класиране №№ РД-10-85 и РД-10-86/ 06.04.2020 г., след проведен открития 
конкурс за добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в горски територии- държавна 
собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” от КЛФ 2020, от обекти:  
-  обект № 32, включващ отдели/подотдели: 5 л, 21 ж, 37 а, 38 а, 40 и, к, 44 в,51 и, к, с, 54 п, 55 б, 57 д, 
58 з, 90 к, 481 д, м, о, 484 б, о, р, у, ц, 488 л, 496 г, е, дърв.вид: бк, здб, яв, гбр, трп, шс, врб, трп, цр, бб, 
чб, см, количество: 2547 пл.м3, начална цена: 66498 /шестдесет и шест хиляди четиристотин 
деветдесет и осем лева/ лв. без ДДС, гаранция за участие: 3325 /три хиляди триста двадесет и пет лева/ 
лв. , срок за изпълнение: 31.12.2020 г.; 
- обект № 33, включващ отдели/подотдели: 117 е, 120 ж, 121 ж, 124 ж, 136 д, 139 е, ж, 140 и, 142 в, 143 
г, 174 д, 263 ж, м, н, 274 с1, дърв.вид: бк, ела, гбр, яв, трп, чб, бб, см, врб, здб, цр, количество: 2348 
пл.м3, начална цена: 61152 /шестдесет и една хиляди сто петдесет и два лева/ лв. без ДДС, гаранция за 
участие: 3058 /три хиляди и петдесет и осем лева/ лв. , срок за изпълнение: 31.12.2020 г.; 
Присъстваха всички членове на комисията.  
Комисията констатира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, вписано в регистъра 
за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 
п.к. 8800, община Сливен, област Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 18, вх. „В”,, ап. 1, 
представлявано от Огнян Огнянов, в качеството му на Управител, представя изискуемите от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, а именно: 
1. Удостоверение за липса на задължения от „ЮИДП” ДП Сливен с регистрационен индекс Изх. № 
ФСД-23-296/1 от 17.03.2020 г.; 
2. Удостоверение за липса на задължения от НАП с регистрационен индекс Изх. № 200202000071037 
от 06.04.2020 г.; 
3. Свидетелство за съдимост на Управителя с регистрационен индекс № 836 от 13.02.2020 г.; 
4. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата стойност на обекта: 
 за об. 32- 66498 лв. – 3325 лв. /гаранцията за участие в размер на 3325 лв. служи за пълно 
изпълнение на гаранцията за изпълнение на основание чл. 9а, ал. 8 от Наредбата/; 
 за об. 33- 61152 лв. – 3058 лв. /гаранцията за участие в размер на 3058 лв. служи за пълно 
изпълнение на гаранцията за изпълнение на основание чл. 9а, ал. 8 от Наредбата/; 
5. Документи за техническа и кадрова обезпеченост. 
Комисията констатира, че „ИСПОР” 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:……*…….. 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ………*.............…     2…..........*....………     3...............*...............    4...............*..................  

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