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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
8970, гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. (+359453) 42373, факс: (+359453) 42920, e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com 

 
Вх. № ОД-03-492 

гр. Котел, 12.07.2022 г. 

 

Утвърждавам на дата 12.07.2022 г.: 
              /п/,/п/* 

*заличени обстоятелства,  

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 
          и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА 

ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО 

ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ“ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

съставен на основание глава II, раздел II 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 – за краткост наричана: „Наредбата“ 

 

Днес, 12.07.2022 г. в 11:00 ч. в административната сграда на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП 

„ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, се събра комисия, определена със 

Заповед № РД-10-156/ 12.07.2022 г. на Директора на ТП "ДГС Котел", в състав: 

 

Председател: инж. Росица Недкова– юрисконсулт в ТП „ДГС Котел“; 

Членове:  

1. инж. Симеон Симеонов- заместник директор в ТП „ДГС Котел”;  

2. Елена Янкова - счетоводител в ТП „ДГС Котел”;  

пр.основание чл. 22, ал. 19 от „Наредбата“, за провеждане на открит конкурс с предмет: 

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на 

територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: 

административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за 

продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани)“, количество: 4000 пр.м3 дърва за огрев, 

100 пл.м3 ОЗМ, 100 пл.м3 технологична дървесина , начална цена: 99800 (деветдесет и девет 

хиляди и осемстотин лева) лв. без ДДС, гаранция за участие: 998 (деветстотин деветдесет и 

осем лева) лв. и срок за изпълнение: 12 месеца от датата на сключване на договора. 

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

НАРЕДБАТА относно подготовката и провеждането на търга. 

Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на Комисията 

извлечение от регистъра на офертите. 

Комисията констатира, че до обявения краен срок за подаване на документи за участие 

в процедурата, съгласно предоставения регистър по чл. 19, ал. 3 от НАРЕДБАТА, е 

регистриран един участник:  

1. „СТЕФЕЛ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: 201607304, със седалище и адрес на управление: гр. 

Сливен, п.к. 8800, ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 78, ет. 7, ап. 33, представлявано от Силвия 

Стефанова, в качеството и на Управител, с входящ номер на оферта № ОД-03-467/11.07.2022 

г., регистриран под № 1 в 15:24 ч. 

След като се запознаха с представения списък на подалите документи за участие, 

всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НАРЕДБАТА. 
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При спазване на реда за разглеждане и класиране на предложенията на участниците и 

предварително обявените условия, комисията констатира следното: на основание чл. 22, ал. 2 

от Наредбата, регистрирания под № 1 участник не се възползва от правото си да присъства 

на търга лично или чрез упълномощен представител. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с документи на допуснатия участник и 

оповести наличността на съдържащите се в него изискуеми документи, съгласно 

изискванията на чл. 22 от Наредбата. 

След като прегледа представените документи за участие в процедурата, относно 

съответствието им с предварително обявените от продавача условия, комисията установи, че 

регистрираният участник не представя всички изискуеми документи. Липсват документи за 

МПС: документ за собственост, свидетелство за регистрация, талон за технически преглед, 

застраховка: “Гражданска отговорност“, трудов договор на водача и свидетелство за 

управление на МПС. 

Комисията единодушно взе решение за отстраняване на регистрирания участник от по- 

нататъшно участие в търга. 

 

Комисията предлага на Директора на ТП "ДГС Котел" да издаде заповед за 

прекратяване на конкурса. 

Председателят на комисията обяви резултатите и закри заседанието.  

Комисията предава настоящия протокол, изготвен и подписан в два екземпляра, в едно 

с цялата документация, събрана в хода на провеждане на процедурата на Възложителя за 

утвърждаване на 12.07.2022 г. в 11:18 ч. 

Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” 

и „ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 9 „б”, ал. 4, т. 2 от „Наредбата“. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

                                        /п/* 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

         /п/* 

1. ..........................          

 

 

 

         /п/* 

2........................... 

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


