МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14,
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com, dlivailovgrad@abv.bg
______________________________________________________________

Адрес: гр. Ивайловград, ПК: 6570, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14, тел. 03661/6020, e-mail: dgsivailovgrad@uidp-sliven.com, dlivailovgrad@abv.bg

Вх. № ПО-06-46/29.10.21г.

Дата:29.01.2021 г.
УТВЪРДИЛ: …………п……………..
Директор на ТП”ДГС Ивайловград”
(инж.Н.Лафчиев)
П Р О Т О К О Л

Днес 29.10.2021 год., от 15:.00 ч., на основание чл.61ал.1 от Наредба 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 и Заповед №РД-10-407/29.10.2021год. на Директора на ДГС Ивайловград, в
административната сграда на ТП ДГС Ивайловград , се събра комисия за провеждане
на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозно количество стояща
дървесина на корен в горски територии държавна собственост от Обекти с № 2130 в
териториалният обхват на ТП ДГС „Свиленград, в състав:
Председател:1.инж.Николай Петков Хорозов – технолог при ТП ДГС
Ивайловград
Членове:2. Анастасия Стефанова Йорданова- правосопособен юрист
3. Таня Атанасова Ташкова– гл.счетоводител при ТП ДГС Ивайловгард
4. Красимира Герганова Георгиевасчетоводител при ТП ДГС
Ивайловград
5. Димитрина Христова Митрева– пом. лесничей при ТП ДГС
Ивайловгард
Присъстват всички членове от редовния състав на комисията.
Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на Директора
на ТП ДГС Ивайловград за провеждането на процедурата.
Комисията получи извлечението от регистъра на постъпилите оферти и
констатира, че до посочения в заповедта срок за подаване на документи за участие в
търга . има подадени оферти както следва:
1. Вх. № ПО -06-39/28.10.2021г. подадена от „КАНУС”ООД в 14:24ч
2.Вх.№ПО-06-42/28.10.2021г. подадена от „БОЛКАНИ ”ЕООД . в 15:20 ч
След узнаване на участниците, всички членове на комисията попълниха и подписаха
декларации по чл.60 ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНП
При откриване на процедурата, комисията извърши проверка по електронен път
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията за актуалното състояние на
съдебната регистрация на кандидатите след това провери самоличността на
представителите на присъстващиите кандидати Установи се, че в залата за провеждане
на търга присъстват управителите на двете дружества –“КАНУС”ООД
и
“БОЛКАНИ”ЕООД.
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В резултат на констатираното на основание чл.
НУРВИДГТДОСПДНП, Комисията,
РЕШИ :.
1.
ДОПУЩА до участие в процедурата „КАНУС”ООД

61

ал.2

от

за обект 2130

Мотиви: В залата присъства управителят на дружеството Недялко Митев
2.

ДОПУЩА до участие в процедурата „БОЛКАНИ ”ЕООД

Мотиви: В залата присъства управителят на дружеството Тодор Топалов.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документи на кандидатите допуснати
до участие в търга по реда на постъпването им в деловодството на ТП ДГС
Ивайловград .
При отварянето на плика на кандидата „КАНУС „ООД за обект 2130 комисията
установи, че същият представя всички изискуеми документи във вид и съдържание
съгласно изискванията на Продавача.Документите са поставени в непрозрачен
запечатан и с ненарушена цялост плик и надписани , съгласно условията за
участие..Участникът е представил следните документи
-Административни сведения за кандидата
-Патежно нареждане за внесена гаранация за участие
-Заявление за участие – Приложение № 2;
- Декларация -оригинал за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от
„а” до „ж” от Наредбата и че е внесена гаранцията за участие – Приложение № 3- от
двамата упраители
- Декларация -оригинал за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 2
Наредбата и че няма да ползва подизпълнител– Приложение № 8- от посочения
подизпълнител
-Декларация за наличие на работно оборудване, технически възможности и
човешки ресурс – Приложение № 4;
-Удостоверение на лицензираният лесовъд и на дружеството по чл.235 и
чл.241 от ЗГ
- Декларация за приемане условията на проекта на договор и за оглед на обекта –
Приложение № 5;
- Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал) – Приложение №
7;
-проект на договор
След разглеждане на представените документи и проверка на съответствието им с
изискуемите такива, на основание чл. 61 ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНП.
Комисията РЕШИ:
1.ДОПУЩА до участие в следващият етап на търга - „КАНУС „ООД и
връчва на представяващият Табелка с №1
Мотиви: Представени са всички изискуеми документи, съгласно условията за участие в
търга.
При отварянето на плика на кандидата „БОЛКАНИ„ЕООД за обект 2130 комисията
установи, че същият представя всички изискуеми документи във вид и съдържание
съгласно изискванията на Продавача.Документите са поставени в непрозрачен
запечатан и с ненарушена цялост плик и надписани , съгласно условията за участие.
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Участникът е представил следните документи
-Административни сведения за кандидата
-Заявление за участие – Приложение № 2;
- Декларация -оригинал за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до
„ж” от Наредбата и че е внесена гаранцията за участие – Приложение № 3- от
двамата упраители
- Декларация -оригинал за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 2
Наредбата и че няма да ползва подизпълнител– Приложение № 8- от посочения
подизпълнител
-Декларация за наличие на работно оборудване, технически възможности и
човешки ресурс – Приложение № 4;
-Удостоверение на лицензираният лесовъд и на дружеството по чл.235 и
чл.241 от ЗГ
- Декларация за приемане условията на проекта на договор и за оглед на обекта –
Приложение № 5;
- Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал) – Приложение №
7;
След разглеждане на представените документи и проверка на съответствието им с
изискуемите такива, на основание чл. 61 ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНП.
Комисията РЕШИ:
1.ДОПУЩА до участие в следващият етап на търга - „БОЛКАНИ „ЕООД и
връчва на представяващият Табелка с №2
Мотиви: Представени са всички изискуеми документи, съгласно условията за участие в
търга.
Председателят на комисията обяви гласно началната цена на обект 2130 ,от
23040лв. /двадесет и три хиляди и четиридесет лева
/ без ДДС и стъпката за
наддаване в размер на 500 лева
Участниците с табелки №1 и №2 потвърдиха гласно началната цена и вдигайки
своите табелки.
Председателят обяви нарстването на цената със стъпката за наддаване и обяви
следващата цена в размер на 23540 .00 /двадесет и три хиляди петстотин и четиридесет
лева /без ДДС
Участникът с табелка №2 потвърди гласно цената в размер на 23540 .00
/двадесет и три хиляди петстотин и четиридесет лева /без ДДС и вдигна своята
табелка.
Преди третото обявяване на предложената от него цена Председателят
предупреди че обявява цената за последно..
Тъй като единственно участник №2 потвърди цената в размер на 23540 .00
/двадесет и три хиляди петстотин и четиридесет лева /без ДДС, Председателя със
звуков сигнал обяви края на наддаването и приключи същото със звуков сигнал.
Комисията класира на първо място участника под №2 - “БОЛКАНИ”ЕООД
на достигната цена от 23540 .00 /двадесет и три хиляди петстотин и четиридесет лева
/без ДДС
Комисията класира на второ място участника под №1 - “КАНУС ”ООД на
потвърдената от него начална цена за обекта.
Въз основа на проведеното класиране, Комисията предлага на Продавача
да сключи договор за продажба на действително добито количество дървесина от
Обект № 2130 с “БОЛКАНИ”ЕООД на достигната цена от 23540 .00 /двадесет и
три хиляди петстотин и четиридесет лева /без ДДС.
С това приключи публичната част от работата на комисията.
Комисията пристъпи към изготвяне на протокола за работата си във връзка с
провеждане на процедурата.
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В 15:25 часа на 29.10.2021 г. комисията приключи работата си.
Протокола заедно с цялата документация, събрана в хода на проведената процедура, бе
представена на Продавача в 16.30 часа на 29.10.2021г., за утвърждаване и за издаване
на заповед по чл.62, ал.1,т.1 от 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..Всички решения на
комисията са взети с единодушие.
1.инж.Николай Петков Хорозов……………п…………
2. Анастасия Стефанова Йорданова- ………п……………………………..
3. Таня Атанасова Ташкова– ……………………п……………..
4. Красимира Герганова Георгиева- ……………п…………………
5.Димитрина Христова Митрева– …………………п……………………
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