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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-06-315/30.07.2021 г.                                                     УТВЪРДИЛ………./п/..…… 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

/инж. И. Русев/ 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 30.07.2021 г. 

 

 

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

предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти от 
годишен план за ползване на дървесина от горите на територията на ТП „ДГС Сливен”, открит със 

Заповед № ПО–06-289/12.07.2021 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.26 от 29 Март 2019 г.), наричана за краткост „Наредбата”.        

 

                                                                                                     пр. основание чл. 61, ал. 14 от Наредбата 

 

Днес 29.07.2021 г. в ТП „ДГС Сливен” комисия, назначена със Заповед № ПО-06-308/29.07.2021 г. 

на директора на ТП „ДГС Сливен” в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1.инж. Милена Ангелова – зам.директор „ЛКМ” при ТП „ДГС Сливен” 

2. инж. Венета Тодорова  – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
3. Сибел Юмерова - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

4. Славянка Симеонова – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 
се събра на заседание в 11:00 часа  в административната сграда на ТП на ДГС Сливен за разглеждане 

на постъпилите оферти за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС 

Сливен”, която ще бъде периодично добивана по БДС и извозвана до временен горски склад от 
следните обекти: 

 

Обект № 2145 /отд.: 312 „а”, „б”, „з”, 437 „а”, 650 „т”/; при прогнозно количество дървесина: 1795 
пл.куб.м., прогнозна стойност: 69 865 /шестдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет 

лева/ без ДДС; срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

 

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

предложенията на кандидатите. 

Присъстваха всички членове на комисията. 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 не дървесни горски продукти” 

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

       Според представеното извлечение от регистъра са постъпили следните оферти: 
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 „ЛЕСГРУП 2015” ООД, ЕИК 203412623, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, 

ул. „Чаталджа” № 94, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания под № 

20150213152256, представлявано от (заличено обстоятелство)Богов и (заличено обстоятелство)Кръстев – 
управители, регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 1, участник подал 

оферта, с Вх. ПО-06-305/28.07.2021 г. подадена 11.00 часа; 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2145 

 

 „СТЕФЕЛ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201607304, със седалище и адрес на управление: 

гр.Сливен, ж.к „Стоян Заимов, бл.78, ет.7, ап. 33, вписано в търговския регистър към 

Агенция по вписвания под № 20110621110518, представлявано от (заличено обстоятелство) 

Стефанова - управител, регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 2, 

участник подал оферта с Вх. № ПО-06-306/28.07.2021 г., подадена 13.09 часа; 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2145 

 

 „БУЛ КОМЕРС 2014” ЕООД, ЕИК 203262764, със седалище и адрес на управление: гр. 
Ямбол, ул. „Цар Самуил” № 23, ет.1, ап.1, вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписвания под № 20141021162427, представлявано от (заличено обстоятелство) Лазаров – управител, 

чрез пълномощник Жоро Пенчев Пенчев, надлежно упълномощен с пълномощно рег.№ 
4021/20.07.2021 г., регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 3, участник 

подал оферта с вх. № ПО-06-307/28.07.2021 г., подадена 15.59 часа;  

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2145 

 

 

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 провери самоличността на кандидатите и установи, че присъстват упълномощен и законен  

представител на кандидата, поради което комисията в съответствие с изискването на Наредбата и 

условията за участие ги допуска до участие в търга. 
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 кандидатите за 

участие в процедурата, 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 регистрираните кандидати. 

Председателят на комисията гласно обяви номера на обекта на търга, начална цена и стъпка за 
наддаване, като начална цена потвърдиха всички представители на кандидатите.  

Председателят на комисията гласно обяви номера на обекта на търга, цената на обекта с добавена 

една стъпка към началната цена или сума в размер на 70 565 /седемдесет хиляди петстотин 

шестдесет и пет лева/ без включено ДДС. Горецитираната цена потвърди само представителят на 

кандидат „СТЕФЕЛ ТРАНС” ЕООД. След изтеглен жребий за класиран на второ място бе 

определен „БУЛ КОМЕРС 2014” ЕООД, ЕИК 203262764. 

 

С оглед гореизложеното комисията извърши следното класиране по посочения от Продавача 

критерий „Най – висока предложена цена”:  

 
За Обект № 2145 /отд.: 312 „а”, „б”, „з”, 437 „а”, 650 „т”/; при прогнозно количество дървесина: 

1795 пл.куб.м., прогнозна стойност: 69 865 /шестдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и 

пет лева/ без ДДС; срок за изпълнение 30.12.2021 г. 

 

ПЪРВО МЯСТО: „СТЕФЕЛ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201607304 потвърдена цена за обекта - 

70 565 /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС; 
ВТОРО МЯСТО: „БУЛ КОМЕРС 2014” ЕООД, ЕИК 203262764, потвърдена начална цена за 

обекта - 69 865 /шестдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС 

 

 

С това публичната работа на комисията приключи и се пристъпи към изготвяне на настоящия 

протокол, който се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. Комисията завърши своята 
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работа след като обобщи резултатите предава цялата документация на Продавача за утвърждаване на 

30.07.2021 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) 

                                                                                  


