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  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ“ 

________________________________________________________________ 

Адрес: с. Кости, общ. Царево, ПК 8283, ул. „Хан Аспарух” № 1, тел. +359886843613, 

e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com 

 

                                                    УТВЪРДИЛ на 10.09.2021 г.   *** /П/ 

                                                                          ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”: 

                 инж. *** 

 

ПРОТОКОЛ  
 

Днес, 10.09.20201 г. в 10:00 часа в с. Кости, в заседателната зала в сградата на ТП 

„ДГС Кости“, се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № РД-10-

108/10.09.2021 г. на Директора на ТП "ДГС Кости" в състав:  

Председател: инж. заличени лични данни съгл. ЗЗЛД – зам.-директор на ТП „ДГС Кости”; 

Членове: 1. заличени лични данни съгл. ЗЗЛД - касиер в ТП „ДГС Кости”; 

                 2. заличени лични данни съгл. ЗЗЛД – правоспособен юрист, 

с цел провеждане на преговори с лицата, подали оферти за участие в процедура 

чрез договаряне с предмет: „Продажба на действително добити количества 

дървесина, обособена в Обект № 2021-115, от временни складове в района на дейност 

на ТП „ДГС Кости“. 

В срока за подаване на оферти - до 17:00 часа на 09.09.2021 г. има подадена само 

една оферта и тя е от „ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203871701, със 

седалище и адрес на управление гр. Царево 8260, местност „Грънчар“ № 186, 

представлявано от управителя Милен Костадинов Янев, с вх. № ОД-04-109/09.09.2021 г. в 

10:08 часа. 

След срока за подаване на оферти няма подадени такива. 

Преди започване на своята работа, всички членове на комисията, подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 21, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата). 

На договарянето лично присъства управителят на „ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП“ 

ЕООД, който се вписа и подписа в списък на присъствалите кандидати за участие в 

договарянето, който е неразделна част от досието на процедурата. 

Комисията констатира, че офертата на участника е подадена в срок, в запечатан 

непрозрачен плик, който към момента на провеждане на заседанието е с ненарушена 

цялост. 

След като отвори офертата на участника, всеки от членовете на комисията се 

подписа върху намерените в нея документи. 

Участникът потвърди ценовото си предложение, което е: 

При начална цена 2685,70 лева без ДДС, 

Предложена цена 2685,70 (две хиляди, шестстотин, осемдесет и пет лева и 

седемдесет стотинки) лева без ДДС. 

Комисията установи, че ценовото предложение съответства на изискванията на 

възложителя и го прие. 
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Участникът потвърди декларираните обстоятелства в представеното заявление и 

декларации.  

Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени 

от възложителя и няма правна и фактическа пречка да бъде сключен договор за възлагане 

на поръчката с участника, след което договарящите страни се съгласиха да се сключи 

договор, след като участникът представи изискуемите документи по Наредбата. 

С това преговорите приключиха и се пристъпи към съставянето на настоящия 

протокол. 

Настоящият Протокол бе изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – 

по един за всяка от договарящите страни. 

 

 

Комисия на ТП „ДГС Кости“:                                         Управител на „Топливо Енержи 

 

………/П/………….                                                           Груп“ ЕООД: …/П…..  

инж. заличени лични данни съгл. ЗЗЛД                                                            Милен Янев 

                                                                                           

 

 

………/П/………….. 
заличени лични данни съгл. ЗЗЛД 

 

 

………/П/…………… 
заличени лични данни съгл. ЗЗЛД 


