
ДГС Стара река - Кипилово    
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СЛИВЕН ДП 
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Рег.№ ОД-03-71/04.03.2022г. 

 

                                                                       УТВЪРДИЛ:…………/п/*/п/*…….…. 

Директор ТП „ДГС Стара река- Кипилово” 

/ инж.Халил Шакиров/ 
*о съгласно регламент (EC) 2016/679 

                                                                               *Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 
) 2016/679 

 

П Р О Т О К О Л 
За разглеждане , оценяване и класиране на представените оферти за участие в открит 

конкурс за възлагане на добив на дървесина по сортименти от годишен план за 

ползване на дървесина  от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС 

Стара река- Кипилово”, открит със Заповед  № ОД-03-35/15.02.2022г. на Директора на 

ТП „ДГС Стара река-Кипилово”, по реда на „Наредбата за условията и реда за 

възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти”/ДВ. бр.96 от 6 Декември 

2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 

2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г. / 

наричана за краткост „Наредбата”. 

       

      пр. основание чл.22, ал.19 от Наредбата. 

 

Днес, 04.03.2022г. в административната сграда на ТП „ДГС Стара река-

Кипилово” комисията определена със заповед № ОД-03-68 от 04.03.2022 г. на 

Директора на ТП „ДГС Стара река- Кипилово” в следния състав:  

 Комисия в състав: 

 Председател: 

Христо Христов – пом. лесничей в ТП „ДГС Стара река- Кипилово  

 Членове: 

1. Ваня Русева – пом. лесничей в ТП „ДГС Стара река- Кипилово”  

2. Елица Щилиянова  – ЗАС в ТП „ДГС Стара река- Кипилово” 

                        3. Силвия Керина – гл. счетоводител в ТП „ДГС Стара река- Кипилово” 

                        4. Борислав Павлов –юрист  в ТП „ДГС Стара река- Кипилово” 

 

се събра на заседание в 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Стара река- Кипилово” за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за 

възлагане на услуга с предмет: възлагане на добив на дървесина, включваща 

разкройване на сортименти по БДС,  извоз, рампиране и сортиране на временен склад 

на маркирана дървесина от обекти от КЛФ 2022 – за следните обекти от териториалния 

обхват на  ТП „ДГС Стара река- Кипилово”.  

 

Обект №2209 с подотдели: 94а; 94б; с количество дървесина – 896,00 пл. куб.м. 

лежаща маса и прогнозна цена на 26 962,00 (Двадесет и шест хиляди деветстотин 

шестдесет и два лева и 00 ст.) лева, без включен ДДС. 
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Обект №2210 с подотдели: 19а; 52а; 53и; 54а; 54б; 54в с количество дървесина – 

393,00 пл. куб.м. лежаща маса и прогнозна цена на 11989.00 (Единадесет хиляди  

деветстотин осемдесет и девет  лева и 00 ст.) лева, без включен ДДС. 

Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни 

разпоредбите на НАРЕДБАТА относно подготовката и провеждането на процедурата 

по разглеждане на офертите. 

Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на 

Комисията, пликовете с предложенията на кандидатите. 

При спазване на реда за разглеждане, оценка и класиране на предложенията на 

кандидатите и предварително обявените условия, комисията констатира: 

 

Съгласно регистъра за подадени заявления за участие, в указания срок, 

заявление са подали следните кандидати: 

1. „ЛОВТУР“ ЕООД, ЕИК 206207132 със седалище и адрес на управление: с. 

Константин, ул. „Константин Рудановски“ №13А, представлявано от Цанко 

Стефанов Стефанов, в качеството си на управител, регистриран като участник в 

процедурата с пореден №1 с вх.АСД-09-99 от 02.03.2022 г., подадена 12:58 часа, 

КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ №2210    

 

2. „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК 201868731, със седалище и адрес на 

управление: с. Стара река, ул. „Съби Димитров” №2, представлявано от Красимир 

Русев Йорданов, в качеството си на управител, регистриран като участник в 

процедурата с пореден № 2, с вх.АСД-09-100 от 02.03.2022 г., подадена 14:31 

часа, КАНДИДАТ ЗА ОБЕКТ № 2209  

След като се запознаха с представения списък на кандидатите, подали 

документи за участие, членовете на комисията пристъпиха към попълване на 

декларациите по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

Комисията отвори пликове „А” на явилите се кандидати .  

След като прегледа представените документи за участие в процедурата, относно 

съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, комисията 

установи следното: 

Регистрираните кандидати са представили всички необходими документи 

съгласно условията на търга и същите се допускат до участие в търга.  

            След отваряне на плик „Б” с предлаганите цени, комисията разгледа и обсъди 

ценовите предложения и извърши класирането както следва: 

 

ЗА ОБЕКТ  № 2209 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК 201868731, със седалище и 

адрес на управление: с. Стара река, ул. „Съби Димитров” №2, представлявано от 

Красимир Русев Йорданов, в качеството си на управител,с предложена цена– 26 962,00 

(Двадесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 00 ст.) лева, без 

включен ДДС. 

 

            ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

ЗА ОБЕКТ  № 2210 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: „ЛОВТУР” ЕООД, ЕИК 206207132, със седалище и адрес на 

управление: с. Константин, ул. „Константин Рудановски“ №13А,  представлявано от 

Цанко Стефанов Стефанов, в качеството си на управител,с 11 989.00 (Единадесет 

хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 00 ст.) лева, без включен ДДС. 

       



      ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

 

 

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 работа, след като обобщи резултатите и предава цялата 

документация по своята работа на Възложителя за утвърждения на 04.03.2022 г. 

 

 

 

Комисия: 

Председател: Христо Христов –………/п/*……… 

 

Членове: 
Ваня Русева –…………/п/*………… 

 

Елица Щилиянова–………/п/*…..…… 

 

Силвия Керина –…………/п/*…..…… 

 

Борислав Павлов–………/п/*…...…… 

 
*Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 
  *Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 
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