
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА

За разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти за участие на в открит 
конкурс за възлагане на добив на дървесина по сортименти от годишен план за ползване 
надървесина от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, открит с
Заповед № ПО -  06 -  191 /12.12.2017 год. на Директора на ТП „ДГС Тича”, по реда 

на „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” /изм.и доп.в ДВ, бр. 55/07.07.2017 г./, наричана за краткост „Наредбата”

пр. основание чл. 22, ал. 13 от Наредбата”.
Днес 29.12.2017 г. в ТП „ДГС Тича” комисия, назначена със Заповед № ПО - 06-208/ 

29.12.2017 год. на директора на ТП „ДГС Тича 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Григорова -  правоспособен юрист

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Айхан Алиев -  началник ГСУ „Тича”
2. Хафизе Назифова -  счетоводител в ТП „ДГС Тича ”
3. Мехмед Ахмед -  началник ГСУ „Братан”
4. Хюрджан Шабанова- пом.лесничей ТП “ДГС Тича”
5. Мустафа Хюснев -  пом.лесничей ТП “ДГС Тича”
6. Станимир Туджаров -  правоспособен юрист

Комисията се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ЮИДП ДП 
ТП „ДГС Тича” за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за възлагане на услуга с 
предмет: възлагане на добив на дървесина, включваща разкройване на сортименти по БДС, 
извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обекти от КЛФ 2018 - за 
следните обекти от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”:

Обект № 1801 /отд. 24„к”,отд.30„е”,”з”,”с”,”ф”,/при прогнозно количество дървесина: 
2290 пл.куб.м. и прогнозна стойност: 61220,00 / шестдесет и една хил.двеста и двадесет лв. / 
лв. без ДДС и срок за изпълнение 31.12.2018 г.

Обект № 1802 /отд. 40 „а”/ при прогнозно количество дървесина: 752 пл.куб.м. и 
прогнозна стойност: 19999.00 / деветнадесет хил.деветстотин деветдесет и девет лв../ лв. без 
ДДС и срок за изпълнение 31.12.2018 г.

Обект № 1803 /отд. 95 „и”,”м”, отд.98 „а”, отд.99 „е”/ при прогнозно количество 
дървесина: 2175 пл.куб.м. и прогнозна стойност: 57808.00 / петдесет и седем хил.осемстотин 
и осем лв./ лв. без ДДС и срок за изпълнение 31.12.2018 г.

Обект № 1804 /отд. 55 „а”,”е”,”ж”,”и”, отд.154 „а”,”б”,”в”,”г”/ при прогнозно
количество дървесина: 755 пл.куб.м. и прогнозна стойност: 19679,50 / деветнадесет 
хил.шестотин седемдесет и девет лв.0.50./ лв. без ДДС и срок за изпълнение 31.12.2018 г.

Обект № 1805 /отд. 121 „а”,”б” ,отд.140 „а”,”в”,”е”/ при прогнозно количество 
дървесина: 1400 пл.куб.м. и прогнозна стойност: 36802,00 / тридесет и шест хил.осемстотин 
и два лв./ лв. без ДДС и срок за изпълнение 31.12.2018 г.



Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на комисията пликове 
с предложенията на кандидатите.

Присъстваха всички членове на комисията и законни и упълномощени представители на 
кандидатите. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост 
и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

При спазване на реда за разглеждане, оценка и класиране на кандидатите по 
предварително обявените условия, комисията констатира:

Според представеното извлечение от регистъра по чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ са 
постъпили следните оферти:

• „ФАГУС БГ” ЕООД, БИК 201704438, със седалище и адрес на управление: гр.
Котел,ул.Н.Бозвели бл.1,еш2,ап.2 общ.Котел,обл.Сливен, вписан в търговския
регистър на Агенцията по вписванията. Представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов в 
качеството на управител, участник подал оферта с вх. № ПО-09-49/28.12.2017 год. 
подадена в 16,43 часа.

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТИ:
Обект № 1801 /отд. 24„к”,отд.30„е”,”з”,”с”,”ф”,/

• „ДЕМЕТ „ЕООД БИК 119033346, със седалище и адрес на управление:
с.Тича,ул.Г.Димитров №95,общ.Котел,обл.Сливен, вписан в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията. Представлявано от Христо Русев Киров в качеството на 
управител, участник подал оферта с вх. № ПО-09-47/22.12.2017 год. подадена в 13,08 
часа.

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТИ:
• Обект № 1801 /отд. 24„к”,отд.30„е”,”з”,”с”,”ф’У 

Обект № 1802 /отд. 40 „а”/
Обект № 1803 /отд. 95 „и”,”м”, отд.98 „а”, отд.99 „е”/
Обект № 1805 /отд. 121 „а”,”б” ,отд. 140 „а”,”в”,”е”/

След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали документи за участие, 
членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 21, ал.6 от 
Наредбата.

Преди отваряне на документите представители на кандидатите гласно потвърдиха 
целостта на пликовете с тръжни документи.

След като прегледа представените документи за участие в процедурата, относно 
съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия, комисията установи 
следното:

Кандидатите, представят всички необходими документи съгласно условията на 
процедурата и същите следва да се допуснат до участие в процедурата.

След отваряне на пликвете съдържащ предлаганата от кандидатите цена, комисията 
разгледа и обсъди предложенията и извърши класирането, както следва:

• ЗА ОБЕКТ №1801 /отд. 24„к”,отд.30„е”,”з”,”с”, ”ф’У

НА ПЪРВО МЯСТО фирма „ ДЕМЕТ „ЕООД БИК 119033346 ,с предложена цена за 
обекта 57,000.00 /петдесет и седем хил. лв. / лв. без ДДС.

ВТОРО МЯСТО: „ФАГУС БГ” ЕООД, БИК 201704438 с предложена цена за обекта 
59,540.00 /петдесет и девет хил. петстотин и четиридесет. лв. / лв. без ДДС.

ЗА ОБЕКТ № Обект № 1802 /отд. 40 „а”/

НА ПЪРВО МЯСТО фирма ,ДЕМЕТ „ЕООД БИК 119033346 с предложена цена за 
обекта 19900,00 /деветнадесет хил.и деветстотин лв. / лв. без ДДС.

ВТОРО МЯСТО: НЯМА
ЗА ОБЕКТ № Обект № 1803 /отд. 95 „и”,”м”, отд.98 „а”, отд.99 „е”/

НА ПЪРВО МЯСТО фирма ,ДЕМЕТ”ЕООД БИК 119033346 с предложена цена за 
обекта 57808.00 /петдесет и седем хил.осемстотин и осем лв. / лв. без ДДС.

ВТОРО МЯСТО: НЯМА



ОБЕКТ № 1804 /отд. 55 „а” ,”е”,”ж” ,”и”, отд.154 „а”,”б” ,”в”,”г”/ ■'
Няма подадени оферти за обекта.
Обект № 1805 /отд. 121 „а”,”б” ,отд.140 „а”,”в”,”е”/
НА ПЪРВО МЯСТО фирма ,ДЕМЕТ”ЕООД ЕИК 119033346 с предложена цена за 

обекта 36802.00 /тридесет и шест хил.осемстотин и два лв. / лв. без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА

С това публичната работа на комисията приключи и се пристъпи към изготвяне на настоящия 
протокол, който се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра. Комисията завърши
своята работа слещ 
утвърждаване на Т

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

•ЧЛЕНОВЕ:

1 . . .

като обобщи резултатите предава цялата документация на Възложителя за 
9.12.2017 г.

ЗА ОБЕКТ №1801

ПЪРВО място
/ДЕМЕТ^ООД/ 

ВТОРО МЯСТО: . . . __
БГ”/

ЗА ОБЕКТ № ОбекУ4 1802
ПЪРВО МЯСТО:..... А Л Ш ......

/ДЕМЕТ”ЕООД/

ВТОРО МЯСТО: НЯМА

ЗА ОБЕКТ № Обект № 1803
f

ПЪРВО място...ММ/..... 
/ДЕМЕТ”ЕООД/

ВТОРО МЯСТО: НЯМА

гЗА ОБЕКТ № 1805 
ПЪРВО МЯСТО:..

/ДЕМЕТ”ЕООД/

ВТОРО МЯСТО: НЯМА


