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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

         ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

            ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ” 
________________________________________________________________ 

Адрес: с.Звездец, ПК 8170, ул. „Петрова нива” № 7, тел.05959/22-81, e-mail:dgszvezdets@uidp-sliven.соm 
 
 

   УТВЪРЖДАВАМ: 28.06.2022г 
  

 

 

ИНЖ.АТАНАС СПАСОВ 

ДИРЕКТОР ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ“ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ   

 

  На 28.06.2022г. от 10:00ч. във връзка със Заповед № РД-10-99/09.06.2022г. на 

Директора на ТП ”ДГС Звездец” за откриване на конкурс и Заповед № РД-10-106/ 

28.06.2022г. на Директора на ТП ”ДГС Звездец“ за назначаване на комисия за провеждане на 

открит конкурс за разглеждане и класиране на подадените ценови оферти от кандидатите за 

възлагане „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина 

до временни складове за обекти Обект 2218 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“,  в състав: 

 

 Председател: инж.Данаил Кръстев – Зам.-директор на ТП „ДГС Звездец”  

        Членове: 1. Тинка Хаджиева - счетоводител при ТП „ДГС Звездец“                 

                 2. адв.Милена Георгиева - юрист при ТП „ДГС Звездец“ 

   

               

се събра на заседание в административната сградата на ТП ”ДГС ЗВЕЗДЕЦ”, за да разгледа 

постъпилите оферти от фирми за участие в открит конкурс за възлагане на „Добив на 

дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове 

за обекти Обект 2218 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ 

 

  Присъстваха всички членове на комисията. 

   След представяне на извлечение от регистъра за предоставянето на  предложенията от 

кандидатите, Комисията констатира, че в срока  са  постъпили следните  оферти: 

 

Вх.№ Наименование на фирма Участие на обект  

№ 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 
ПО-05-4 „Доби лес 69“ ЕООД Обект № 2218  28.06.2022г. 08:38 часа 

     

 

Комисията, след запознаване с извлечението на регистъра за постъпилите оферти, 

попълни декларации по чл. 21 ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 
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на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти.  

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъства представител на 

кандидата, подал оферта или техен упълномощен представител, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

Комисията извърши служебна проверка за постъпили гаранции за участие от 

регистрирания кандидат по сметката на стопанството в срока, указан в заповедта за откриване 

на процедурата. Комисията установи, че в срока е постъпила само една гаранция за участие от 

регистрирания кандидат. 

           Председателят на комисията отвори пликът с документи на кандидат  „Доби лес 69“ 

ЕООД. Пликът е надписан съобразно условията, непрозрачен и в неговата цялост. След като бе 

отворен, председателят  обяви  документите, съдържащи се в него: 

1. Заявление за участие/ по образец №1 /; 

2. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата/ по образец №2 /,  

3. Удостоверение за регистрация на кандидата  в публичния регистър по чл.235 или 241 от ЗГ  

за съответната дейност  . Лиценз на фирмата и лиценз на лицензирания лесовъд и трудов 

договор . 

4. Плик "Предлагана цена" /по образец №3/ за Обект № 2218;  

5. Документ за внесена гаранция за участие за Обект № 2218; 

6. Документ за налични технически средства за 4 /четири/ броя моторни триони, свидетелство  

им за регистрация и преминали технически преглед; 

7. Документ за назначени 4 /четири/  работника, техните трудови договори, свидетелсво им за 

провоспособност за работа с моторни триони и храсторези; 

8. Спавка за актуалното състояние на действащите трудови договори; 

9. Документ (фактура) за закупени защитни предпазни средства - каски, жилетки, костюми, 

обувки, средства за първа помощ; 

10. Документ за наличие  на  колесен трактор със свидетелство за регистрация и преминал 

технически преглед, назначен на трудов договор тракторист със свидетелсво за 

правоспособност;  

11. Декларация /Образец №4/; 

12. Проекто-договор /по образец №5/; 
         

Кандидатът е представил всички изискуеми документи за Обект № 2218. Допуска се до 

отваряне и разглеждане на ценовата оферта за Обект № 2218. 

С отварянето и разглеждането на документите за участие на регистрирания кандидат 

приключи първи етап на процедурата - допустимост за участие.  

Комисията пристъпи към провеждане на втори етап на процедурата- разглеждане и 

класиране на ценовите предложения на допуснатите кандидати. 

Председателя на комисията престъпи към отваряне на ценовите оферти. 

Кандидат Обект Първоначална цена 

без ДДС 

Предложена цена 

без ДДС 

„Доби лес 69“ ЕООД Обект № 2218 59 850,00 лева 59 850,00 лева 

    

    

 

    Предвид получените резултати, Комисията класира кандидата за Обект № 2218, както 

следва: 
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Класира на Първо място и определя за изпълнител на дейността “Добив на 

дървесина“ за обект № 2218 - кандидата „Доби лес 69“ ЕООД с ЕИК 206641143, със 

седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, кв. 

„Камелия”, ул. общежитие „Парк” 1, ап. 401, представлявано от Дойно Атанасов Попов – 

управител. Предлага за Обект № 2218,  цена  в размер на 59 850,00 /петдесет и девет хиляди 

осемстотин и петдесет/ лева без ДДС; 

Класиран на второ  място  - няма; 

 

          С оглед на гореизложеното комисията предлага на Директора на ТП ''ДГС Звездец'' да 

сключи договори за извършване на дейността ”сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временни складове за Обект 2218 от горски територии- държавна 

собственост на територията на ТП „ДГС Звездец”, именно „Доби лес 69“ ЕООД с ЕИК 

206641143. 

Протокола се състави в един екземпляр и се предаде, ведно с цялата документация на 

Директора на ТП „ДГС Звездец ” за утвърждаване. 

 Работата на комисията приключи в  10:20 часа  на  28.06.2022год. 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател:  ………(п)……… 

                                                               инж.Данаил Кръстев 

 

     Членове: 1. ………(п)………….. 

                          Тинка Хаджиева 

 

                     2.  ………(п)………….. 

                                                                    адв.Милена Георгиева                     


