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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ОД-03-63 

гр. Котел, 08.02.2022 г. 

 

Утвърждавам на дата 08.02.2022 г. 
              /п/,/п/* 

*заличени обстоятелства,  

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. РОСИЦА НЕДКОВА 

ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО 

ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ“ 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 2 

 

Днес, 08.02.2022 г. в ТП „ДГС Котел” на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане на дейности в горските територии- държавна и общинска 

собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях 

/НАРЕДБАТА/, комисия, назначена със заповед № РД-10-22/ 20.01.2022 г. на Директора на 

ТП „ДГС Котел“ в състав: 

Председател: инж. Христин Кючуков- технолог в ТП „ДГС Котел”;  

Членове:  

1. Мария Грунова – юрисконсулт в ТП „ДГС Котел”; 

2. Иванка Тинева – главен счетоводител в ТП „ДГС Котел”, 

се събра на заседание в 14:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в 

гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, за проверка редовността и съответствието на 

представените документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. Присъстваха всички членове на 

комисията. Действията на комисията се осъществяват във връзка с определяне на 

изпълнител- видно от заповед за класиране № РД-10-30 от 03.02.2022 г., след проведен 

открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от 

горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Котел, включени в 

условно обособен Обект № 6, отд./подотд. 175 „н“, 176 „ж“ дърв.вид: здб, цр, бк, гбр, брк, 

количество: 241 пл.м3, начална цена: 7481 (седем хиляди четиристотин осемдесет и един 

лева) лв. без включен ДДС, гаранция за участие: 374 (триста седемдесет и четири лева) лв., 

срок за изпълнение: 30.04.2022 г. - спечелен от „ИВАНОВИ 2021” ЕООД, ЕИК: 

206389539, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление:  обл. Сливен, общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, кв. „Изток” 

№ 336, представлявано от Иван Вандаков, в качеството му на Управител с предложена цена 

в размер на 7481 (седем хиляди четиристотин осемдесет и един лева) лв. без включен ДДС.; 

Комисията направи служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ и установи, че дружеството 

„ИВАНОВИ 2021” ЕООД не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по 

ликвидация. 

Комисията направи служебна проверка в ЮИДП и установи, че дружеството 

„ИВАНОВИ 2021” ЕООД няма задължения. 

Предвид горното, се премина към разглеждане на допълнително представените 

заверени копия на документи в срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата, които са със следното 

съдържание: 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на представените на 08.02.2022 г. документи 

за обект № 6 от управителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „ИВАНОВИ 2021” ЕООД 
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1. Заверено копие на Удостоверение за липса на задължения от НАП от 07.02.2022 г.; 

2. Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписванията за липса на 

обстоятелствата „ликвидация“ и „несъстоятелност“ от 07.02.2022 г. (по служебен път); 

3. Удостоверение за липса на задължения от „ЮИДП“ ДП Сливен с изх. № ФСД-23-121 

от 04.02.2022 г. (по служебен път); 

4. Заверено копие на Свидетелство за съдимост на Управителя с рег. индекс № 40 от 

08.02.2022 г.; 

5. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата стойност за обект № 6: 374 

лв. Гаранцията за участие в размер на 374 лв. служи за пълно изпълнение на задължението 

за внасяне на гаранция за изпълнение в размер на 374 лв. на основание чл. 9а, ал. 8 от 

Наредбата; 

6. Заверено копие на Удостоверение  на фирмата от ИАГ № 9541/ 02.03.2021 г. 

7. Заверено копие на Удостоверение на лицензирания лесовъд № 8496/ 05.12.2012 г. и 

Заверено копие на трудовия му договор; 

8. Заверено копие на Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи 

трудови договори от 07.02.2022 г.; 

9. Заверени копия на свидетелства за правоспособност на секачи- категория „Тпс“- 3 бр.; 

10. Заверено копие на договор за наем на 3 бр. БМТ; 

11. Заверени копия на Свидетелства за регистрация в КТИ и талони на 3 бр. БМТ; 

12. Заверено копие на Фактура за закупени ЛПС- 1 бр.; 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Комисията счита, че класираният на 1-во място: „ИВАНОВИ 2021” ЕООД, ЕИК: 

206389539, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление:  обл. Сливен, общ. Котел, с. Градец, п.к. 8990, кв. „Изток” 

№ 336, представлявано от Иван Вандаков, в качеството му на Управител, отговаря на 

всички законови условия, които обуславят предвидими и коректни делови 

взаимоотношения, относно навременно, точно и пълно изпълнение на договорните 

задължения – предмет на процедурата, за което органът открил конкурса може да премине 

към сключването на договор, а именно: „Възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина 

до временен склад от обект № 6“ от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел". 

Работата на комисията приключи в 14:45 часа на 08.02.2022 г. 

Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на правното 

предписание на чл. 22, ал. 19 от Наредбата, състои се от три (3) страници и се подписа от 

членовете на комисията. 

Няма член на комисията изразил особено мнение или направил самоотвод. 

Протоколът се съхранява в ТП "ДГС Котел", и неразделна част от него са всички 

приложени допълнителни документи, представени от участника. 

Протоколът подлежи на утвърждаване от възложителя в три (3) дневен срок от 

получаването му, съгласно чл. 35, ал. 8, изречение второ от Наредба по чл. 95, ал. 1 от ЗГ.  

Настоящият протокол да се публикува на интернет страницата на стопанството, 

съответно към електронната преписка на процедурата. 

Протоколът се публикува под формата на електронен документ, съгласно чл. 9б, ал. 1 

от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, при спазване на разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от същата 

наредба, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД. 
 

КОМИСИЯ:                 /п/* 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………….    

ЧЛЕНОВЕ:   

            /п/* 

 1:………………….          

             /п/* 

 2:………………….               

 

* заличени обстоятелства,  съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 


