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

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 

                           
 

  гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А                    телефон  044 /62 27 42                            факс 044/ 66 25 28 
 

 

Вх.№ ПО-06-476/17.12.2020 г.                                                              УТВЪРДИЛ:…/п/………… 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

/инж. Д. Димов/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 17.12.2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ (препис) 
За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с явно наддаване за продажба на 

местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на дейност на 
ТП „ДГС Сливен”, открит със Заповед № ПО–06-430/24.11.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен”, 

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 от 7 Юли 2017г.), наричана за краткост „Наредбата”.       

 

                                                                                                       пр. основание чл. 61, ал. 13 от Наредбата 

 
Днес, 15.12.2020 г. в гр.Сливен, комисия определена със Заповед № ПО-06-467/15.12.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Сливен”, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велико Стефанов – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ: 1.инж. Диана Михалкова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

2. инж. Венета Тодорова - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

3. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 
4. Соня Колева  – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Сливен” за  провеждане на 

търг с явно наддаване предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен” за:  

 

Обект № 2106 /отд.: 244 „ж”, „з”, 245 „в”, 259 „а”, 273 „в”/, при прогнозно количество дървесина: 
996 пл.куб.м., прогнозна стойност: 39 613 /тридесет и девет хиляди шестотин и тринадесет лева/ 

без ДДС; срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

 

Обект № 2107 /отд.: 273 „а”, 274 „к”/, при прогнозно количество дървесина: 1041 пл.куб.м., 

прогнозна стойност: 41 730 /четиридесет и една хиляди седемстотин и тридесет лева/ без ДДС; 

срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

 
Обект № 2108 /отд.: 214 „д”, 251 „б”, „д”/, при прогнозно количество дървесина: 1 227 пл.куб.м., 

прогнозна стойност: 51 313 /петдесет и една хиляди триста и тринадесет лева/ без ДДС; срок за 

изпълнение 30.12.2021 г. 

 

Обект № 2109 /отд.: 269 „в”,  „г”/, при прогнозно количество дървесина: 1 208 пл.куб.м., прогнозна 

стойност: 51 631 /петдесет и една хиляди шестотин тридесет и един лева/ без ДДС; срок за 

изпълнение 30.12.2021 г. 
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Обект № 2111 /отд.: 82 „н”, 140 „в”, 623 „е”/ при прогнозно количество дървесина: 1250 пл.куб.м., 

прогнозна стойност: 52 449 /петдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева/ без 

ДДС; срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

 
Обект № 2114 /отд.: 269 „ж”/ при прогнозно количество дървесина: 1 124 пл.куб.м., прогнозна 

стойност: 48 039 /четиридесет и осем хиляди тридесет и девет лева/ без ДДС; срок за изпълнение 

30.12.2021 г. 
 

Служител от деловодството на Продавача представи на Председателя на комисията пликовете с 

предложенията на кандидатите. Присъстваха всички членове на комисията. 

Според представеното извлечение от регистъра по чл.59, ал. 2 от НУРВИДГТ са постъпили следните 
оферти:  

 

 „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП” ЕООД, ЕИК 201171699, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, 

ул. „Ниш” № 6, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания – гр.Сливен под № 
20100608103806, представлявано от (заличено обстоятелство)  Маринов – управител, регистриран като 

участник в процедурата с пореден номер № 1, участник подал оферта с вх. № ПО-06-

465/14.12.2020 г., подадена 14.51 часа; 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2111 
 

 

 „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. 

„Хаджи Димитър” № 18, вх.В, ап.1, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания – 
гр. Ямбол под № 20080821181618, представлявано от  (заличено обстоятелство) Огнянов – управител, 

регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 2, участник подал оферта с вх. № 

ПО-06-466/14.12.2020 г., подадена 15.12 часа; 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2108 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2109 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2114 
 

След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали документи за участие  

членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 60, ал.5 от Наредбата. 

Комисията извърши проверка съгласно изискванията на чл.38 от Наредбата, като установи, че 
кандидатите са подали заявление за участие в качеството си на местен търговец отговарят на 

изискването на чл.115 от ЗГ, а именно: осъществява дейността си и е със седалище и адрес на 

управление на територията на ТП „ДГС Сливен”. Същият представя заявление съгласно чл.38 ал.3 за 
участие в процедурите за ползване на дървесина по ал.1 от същия член, като е подал заявление в 

законоустановения срок до 01.10.2020 г., предхождащ годината в която ще се осъществява ползването 

на дървесината. Заявлението съдържа необходимият реквизит, за да бъде допуснат заявителят до 

участие в процедура по реда на чл.38 от Наредбата, а именно: количеството, дървесни видове и 
асортимента, които желае да закупи. Към заявлението са приложени документи удостоверяващи 

наличие на кандидата на мощности за преработка на съответната категория дървесина на територията 

на ТП „ДГС Сливен”. Наличие на техника и наети на трудов договор работници за извършване на 
предвидените в последващите процедури дейности. Комисията констатира, че кандидатите отговарят 

на изискванията съгласно чл.38 от Наредбата и единодушно допуска участника до втори етап на 

процедурата - разглеждане на заявленията за участие. 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с представените документи и оповести наличността на 

съдържащите се в тях изискуеми документи, съгласно изискванията на чл. 61 от Наредбата. Комисията, 

като разгледа съдържанието на пликовете установи, че документите на  кандидата за участие в 

процедурата съдържат изискваните от Продавача документи, отговарят на изискванията на Наредбата 
и предварително обявените условия за участие в търга с явно наддаване. Комисията единодушно реши:  

Допуска до по – нататъшно участие в процедурата регистрирания кандидат.  

Комисията извърши класиране по посочените от Продавача критерий: „НАЙ – ВИСОКА 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, както следва:  
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За Обект № 2111 /отд.: 82 „н”, 140 „в”, 623 „е”/ при прогнозно количество дървесина: 1250 пл.куб.м., 

прогнозна стойност: 52 449 /петдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева/ без 

ДДС; срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

ПЪРВО МЯСТО: „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП” ЕООД, ЕИК 201171699, с потвърдена начална цена за 
обекта 52 449 /петдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева/ без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

 

За Обект № 2108 /отд.: 214 „д”, 251 „б”, „д”/, при прогнозно количество дървесина: 1 227 пл.куб.м., 

прогнозна стойност: 51 313 /петдесет и една хиляди триста и тринадесет лева/ без ДДС; срок за 

изпълнение 30.12.2021 г. 

ПЪРВО МЯСТО: „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, с потвърдена начална цена за обекта 51 313 

/петдесет и една хиляди триста и тринадесет лева/ без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

 

За Обект № 2109 /отд.: 269 „в”,  „г”/, при прогнозно количество дървесина: 1 208 пл.куб.м., 

прогнозна стойност: 51 631 /петдесет и една хиляди шестотин тридесет и един лева/ без ДДС; 

срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

ПЪРВО МЯСТО: „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, с потвърдена начална цена за обекта 51 631 

/петдесет и една хиляди шестотин тридесет и един лева/ без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

 
За Обект № 2114 /отд.: 269 „ж”/ при прогнозно количество дървесина: 1 124 пл.куб.м., прогнозна 

стойност: 48 039 /четиридесет и осем хиляди тридесет и девет лева/ без ДДС; срок за изпълнение 

30.12.2021 г. 
ПЪРВО МЯСТО: „ИСПОР” ООД, ЕИК 128619116, с потвърдена начална цена за обекта 48 039 

/четиридесет и осем хиляди тридесет и девет лева/ без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

 

          Настоящият протокол се състави и подписа в два екземпляра. Комисията завърши своята работа, 

след като обобщи резултатите и предава цялата документация на Продавача за утвърждаване на  

17.12.2020 г.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/п/………                             

                                                                                   

ЧЛЕНОВЕ:  1……/п/………                                                                               

                                                        

                      2……/п/………                                                                

                                                                                                      

                      3……/п/………                             

 

                      4……/п/………               

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                 
 


